
  

  

Un circense 
joc narratiu
CRÒNICA El treball de José Luis Gómez i Inma 
Nieto no aconsegueix aixecar ‘El principito’

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

P
ortar un mite literari a es-
cena com el llibre de Saint-
Exupéry significa assumir 
riscos importants. Res és 

tan complex com enfrontar-se a 
l’imaginari de l’espectador que, en 
un moment o altre de la seva vida, 
ha estat lector d’un conte com El 
principito. La versió creada pel direc-
tor italià Roberto Ciulli, estrenada 
fa 14 anys a Alemanya pel Theater 
and der Ruhr, acaba d’arribar al 
Lliure de Gràcia produïda pel Tea-
tro de la Abadía. 
 El poder de convocatòria del di-
rector d’aquest teatre madrileny, 
i també actor i acadèmic, José Luis 
Gómez i la d’una lluminosa Inma 
Nieto són les ben jugades cartes, en 
l’àmbit interpretatiu, per atraure 
una audiència que el dia de l’estre-
na va reunir la flor i nata del món te-
atral barceloní.
 Però ni aquestes cartes ni l’estèti-
ca d’un espectacle molt visual i ple 
de càrrega simbòlica aconseguei-
xen encendre la metxa de l’inte-
rès, malgrat l’esforçat i delicat tre-
ball dels protagonistes, executat 

ca d’un mestre com Gómez o en la 
innocència acriaturada de la sugge-
rent Nieto. Ells són el millor d’una 
funció que no aconsegueix aixecar 
el vol de l’emoció i la fantasia que 
són el bagatge principal del conte 
universal. H

amb la màgia circense dels millors 
clowns. 
 Ciulli planteja la revisió del con-
te des de l’òptica d’un avi que es pre-
para per al seu últim viatge. És un 
home que s’allunya del seu univers 
arrossegant una maleta amb roba i 
sabates de nen, un barret i una am-
polla d’anís. La innocència de l’ori-
ginal es transforma en un relat lú-
cid i agredolç. L’adult petit príncep 
és ara un personatge que se sent es-
trany al seu planeta i que no sap 
molt bé cap on va. 
 L’espectador no acaba d’engan-
xar-se al joc dramatúrgic proposat 
perquè es perd en la confusa iden-
titat del protagonista i el seu parte-
naire, la jove que es troba pel camí 
i que fa la funció de flor meravello-
sa, aviador, rei, guineu o serp.

DETALLS I SUBTILESA / No falten ele-
ments per vestir la narració. Hi ha 
la bici amb ales, l’avió caigut a ter-
ra i els jocs amb el guix. Ella dibui-
xa un be, un taüt on pot estirar-se 
un home i fa els rituals per espan-
tar una mort de la qual sempre rea-
pareix l’ombra.
 Hi ha mil detalls i subtileses, 
com l’inspirat passatge del petó de 
la serp, però el millor està en la mi-
rada al·lucinada i l’exhibició mími-

Els intèrprets llueixen 
màgia de clowns,  
però falta l’emoció  
i fantasia del conte

33 Inma Nieto i José Luis Gómez, en un moment del muntatge d’‘El principito’ al Lliure de Gràcia.
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