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S
pike Jonze va dirigir el
1999 una marcianada
titulada Being John

Malkovich, en la qual un ofi-
cinista troba una porta que
permet entrar a la ment de
John Malkovich durant 15
minuts.

En recorden el cartell? El
rostre de Malkovich repetit
fins a l’infinit? A Non solum
(el retorn de Sergi López al
teatre després d’un llarg pa-
rèntesi cinematogràfic)
aquesta multiplicació del
personatge-actor –en què
cada paraula esdevé una
espora– també serveix com
a pròleg per situar aquest
fals monòleg a l’esfera de
l’inclassificable, del geni
creatiu basat en la genera-
ció espontània.

Un dia Sergi López i Jorge
Picó es van asseure i es van
demanar: “Què?”. Unes
hores més tard tenien gaire-
bé tres mil idees damunt la
taula. Aquell era el resultat
d’un imparable joc de parau-
les associades que finalment
s’enllacen en un espectacle
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nu que comença com un vo-
devil de cornuts i acaba com
un acte terapèutic de l’actor
davant del públic.

Enmig, una allau de pa-
raules i tres cançons amb
l’únic element conductor
del mateix Sergi López i un
dels seus centenars d’alter
ego: el lampista nu. López
sempre hi és i el lampista
surt cada cop que convé re-
cordar al públic que això no
és un espectacle per acu-
mulació, sinó per associa-
ció. Un gag magnífic que
rescata la dramatúrgia de la
simple casualitat.

Un muntatge que destaca
per la seva llibertat, amb
tots els riscos que això com-
porta. Sergi López ha tornat
al teatre per sentir-se lliure,
encara que aquesta genero-

sa disposició a ser ell mateix
en gest, idees i paraules es
mostri, a vegades, com un
joc privat amb un interès
per a l’espectador.

El públic pot comprendre
i compartir la felicitat que
expressa Sergi López, enca-
ra que sigui amb la mateixa
benevolència amb què s’ob-
serva algú aclaparat per un
atac d’entusiasme vital. En
aquest estat d’eufòria tot
està permès i tot perdonat,
fins i tot cert esperit naïf,
una certa innocència inter-
pretativa i dramàtica que
despunta entre altres mo-
ments brillants, tocats per la
naturalitat terrenal de l’ab-
surd que defensa el tàndem
format per Sergi López i
Jorge Picó.
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Sergi López torna
al teatre per ser
ell mateix en
gest, idees
i paraules

HOMENATGE
La gent de teatre
destaca la integritat
de Jordi Mesalles
Actors, amics i professionals
del món del teatre van retre
ahir un homenatge al director
d’escena Jordi Mesalles, mort
el dia 9 a Barcelona i de qui
van destacar la seva integritat
i el caràcter de denúncia soci-
al que va impregnar tota la
seva obra. La sala Ovidi Mont-
llor de l’Institut del Teatre de
Barcelona, del qual Mesalles
va ser professor, va ser l’esce-
nari d’aquest acte.

OBITUARI
El cantant Miguel
Gallardo mor a
Madrid als 56 anys
Miguel Gallardo, nascut a Gra-
nada fa 56 anys i resident a
Barcelona, va morir divendres
a Madrid a causa d’un càncer.
Autor d’èxits dels setanta com
Hoy tengo ganas de ti i Otro
ocupa mi lugar, actualment
tenia la discogràfica Veramu-
sic, dedicada a llançar nous
cantants. També componia
per a Azúcar Moreno, Sergio
Dalma o David Bustamante.
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