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Els dubtes del curandero

Xicu Masó dirigeix al Teatre Romea 'El fantàstic Francis Hardy', de l'autor irlandès Brian Friel

Xavier Cester

El primer espectacle de la temporada 2004-05 del Romea, i darrera col·laboració entre el Fòrum Ciutat i
Focus, ofereix un tast de teatre irlandès, una dramatúrgia atractiva per al director artístic de la sala.

Per Calixt Bieito, Brian Friel, l'autor d'El fantàstic Francis Hardy, pertany a "la millor generació
d'escriptors irlandesos del segle XX", uns autors "tremendament enamorats de les paraules, de la
literatura". El títol original de la peça és Faith Healer (el qui cura per la fe), però, com explica el director
de l'espectacle, Xicu Masó, s'ha optat al final per "l'altra part de la pancarta promocional" del
protagonista.

Francis Hardy és un curandero que es dedica a fer "bolos curant a través de la imposició de mans.
Algunes vegades cura, moltes vegades no cura". Aquesta irregularitat dels seus poders li genera dubtes
sobre el seu talent, uns dubtes que, per Masó, són equiparables als que pateixen els que es dediquen al
teatre. "El que fa en Francis no deixa de ser una actuació en un escenari públic", continua el director.
"Nosaltres també dubtem del do, de si la gent surt del teatre una mica diferent de com ha entrat. Quan
ho aconseguim, tenim la mateixa sensació que Francis quan cura algú."

L'obra està estructurada en diferents monòlegs dels tres protagonistes, Francis, la seva dona Grace i
Teddy, el representant. Cadascú "explica els mateixos fets, però des del seu prisma -afegeix Masó-. Hi
ha poques coincidències, una percepció diferent de la mateixa realitat". Aquest "poderós entramat de
relacions humanes" funciona com un cub Rubik per a l'espectador, que pot fer "la seva pròpia
composició del que és veritat i el que és mentida". "És teatre de la paraula, d'actors", afegeix Masó, que,
a més, interpreta el paper de Teddy ("feia molt de temps que no feia d'actor") al costat d'Andreu Benito
(Francis) i Miriam Alamany (Grace).

Per Benito, el seu personatge "no domina la seva facultat, no sap d'on li ve i desconfia d'ell mateix",
d'aquí aquesta "angoixa vital per no saber controlar" el seu do. Mentre que la seva companya sent, com
comenta Alamany, "una absoluta devoció" per Francis, tot i els alts i baixos i crisis en la relació, Freddy,
"un tipus de carrer, cockney, estima molt Hardy, però, com la majoria d'artistes, aquest també té la seva
part insuportable. Els millors són els que tenen una gran ambició, un talent extraordinari i no pensen. El
problema de Francis és que pensa", afegeix Masó.

El responsable dels espectacles del Fòrum Ciutat, Borja Ciutat, es va felicitar de la programació
d'aquest text que parla "sobre la feblesa de l'artista quan es posa a fer alguna cosa" en el Romea, "el
teatre privat més públic del món", alhora que confessava la seva sorpresa pel fet que un altre muntatge
de Xicu Masó, El mestre i Margarita, "no s'hagi reposat ni a la sala on es va estrenar", quan és una de
les "millors coses que s'han fet en teatre a Barcelona" durant anys.
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Andreu Benito interpreta un curandero amb una crisi de confiança en els seus
poders
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