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HOMENATGE És la traducció al català d’«OmaggiO» i, també, el nom d’una orquestra centenària nascuda de la imaginació del director, actor i
guionista Enric Llort. L’artista s’estrena amb un muntatge creat, dirigit i interpretat per ell on ha mirat enrere per fer un pas endavant. El manresà
recupera el seu esperit de clown amb una obra que té la pretensió de «fer-ho passar bé», amb poques paraules, humor i un bany de teatre gestual
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S’ho està passant bé. I busca
fer-ho passar bé. A l’artista manresà
Enric Llort (1963) ja feia temps que
li passava pel cap engegar un es-
pectacle de creació pròpia. Ho va
mig intentar a Madrid, on ha vis-
cut els darrers tres anys, però, fi-
nalment, ha estat a Navarcles on ha
posat fil a l’agulla. La feina l’ha tor-
nat a portar a Catalunya, on forma
part de l’elenc de La extraña pareja,
que es va estrenar l’agost a Manresa
per la festa major i que des del se-
tembre es pot veure al Teatre Con-
dal. I ja a casa –instal·lat a Navar-
cles des del juny–, Llort ha decidit
mirar enrere. Ha rebobinat 25
anys, quan formava part del grup
de teatre de carrer El Setrill, per
preestrenar, dissabte, al Teatre Au-
ditori Agustí Soler i Mas, l’espec-
tacle OmaggiO, adreçat al públic
familiar on reivindica el seu espe-
rit de clown.

Què és OmaggiO? Homenatge
en italià i, alhora, el nom d’una «or-
questra «centenària que vol rees-
tructurar la plantilla. Per això, con-
voca unes audicions», explica Llort.
I entre els personatges, un especial
cap de sala, en Renalies, amb una
capacitat innata per «aixafar la
guitarra». L’actor, director i guio-
nista manresà ha passat els matins
d’aquesta setmana tancat al teatre
narvarclí, assajant i acabant de
donar forma a l’espectacle; i cada
tarda, viatja a Barcelona per pujar
a l’escenari del Condal.

Amb Sara Manzano (regidora)
i Adrià Rodriguez (tècnic) han tre-
ballat colze a colze en un especta-

cle «de petit format, d’una horeta
de durada, gens pretensiós però
creat, això sí, acuradament i amb
exigència: des de la part actoral fins
a la tècnica, amb un treball de
llum i so. Ens hem exigit, si no, no
tindria cap sentit», subratlla Llort.

Amb una escenografia molt
«austera» i amb un «cadira de pro-
tagonista», Llort, sol a l’escenari,
encarna una vuitena de papers
diferents. Molt teatre gestual i poc
text i el que hi aparegui amb espai

per a la improvisació perquè «de-
pendrà de la reacció del públic. És
un text viu». Demà OmaggiO pas-
sarà la seva primera prova de foc.
La idea és que el muntatge «a par-
tir d’aquí agafi volada» i es pugui
exportar. On?. «Tant hi fa. És un es-
pectacle que es pot veure a Bar-
celona, a Madrid i a la Xina». En ell,
el públic podrà reconèixer la pet-
jada de «mestres» com Charlie Ri-
vel i Tortell Poltrona, números
que Llort s’ha fet seus. «No vull ni

comparar-m’hi, però sí expressar
a l’escenari el que a mi sempre
m’ha meravellat dels grans
clowns». Homenatge?. «Potser en
el subconscient, sí». S’ho ha passat
molt bé, reconeix, i «m’he rentat la
cara. Tenia ganes de fer algun al-
tre tipus de muntatge que s’allu-
nyés del teatre clàssic o dels mu-
sicals». I la solució ha estat fer un
exercici de memòria «per veure
d’on neix tot plegat. No deixo de ser
jo però passat pel filtre clownesc». 
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El manresà Enric Llort s’estrena amb un
espectacle de clown de creació pròpia
L’actor manresà ha estat assajant a Navacles, on dissabte farà la primera funció d’«OmaggiO», una obra de públic familiar

Enric Llort, autor, director i actor acompanyat de Sara Manzado, regidora, i Adrià Rodríguez, tècnic
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Enric Llort s’ha passat els darrers
matins assajant; primer en un lo-
cal de Navarcles i aquesta setma-
na a l’escenari on demà preestre-
na, en funció especial, OmaggiO,
un espectacle de clown, de poques
paraules i adreçat al públic fami-
liar. La nit, però, la té reservada a
la comèdia. El manresà forma part
de l’elenc de la nova La extraña pa-
reja, de Neil Simon, un èxit que
Joan Pera i el desaparegut Paco
Morán va convertir en absoluta-

ment espaterrant durant cinc anys.
Ara, amb el sevillà Antonio De-
chent acompanyant Joan Pera. El
muntatge es va estrenar a Manre-
sa per la festa major i des del se-
tembre fa temporada al Teatre
Condal de Barcelona. Llort va a
preu fet però «cal aprofitar-ho». La
intenció, si el públic així ho vol, és
que la comèdia de Neil Simon
(adaptada i dirigida per Ángel
Alonso) continuï a l’escenari bar-
celoní «fins al febrer», explica l’ar-
tista manresà.

Segons Llort, tirar endavant
aquesta nova parella ha estat «un
repte  per a tothom, actors i públic,
perquè el tàndem Paco Morán i
Joan Pera funcionava sol». I el cas,
subratlla Llort, és que el públic, en-
cara que tingui al cap les anteriors
representacions, «veu una altra
història. Les reaccions del Joan
són diferents i l’expectació creada
ha donat lloc a una grata sorpresa».
Llort comparteix escenari amb
Enric Boixadera, Rafa Cruz, Mar-
ta Domingo i Cristina Solà. 
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Els matins assajant, les nits per a la comèdia

L’elenc de «La extraña pareja», amb Enric Llort, dret, al mig

DAVID RUANO

«OmaggiO» es preestrena demà 
Dissabte, a les 12 del migdia,
es farà una sessió especial de

preestrena al Teatre-Auditori Agustí
Soler i Mas. L’espectacle s’adreça al
públic familiar. Les entrades per a la
funció estan disponibles al preu únic
de 3 euros a la taquilla de l’Auditori i
al web  http://navarcles.fila12.cat
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LA CLAU

Agraït («molt») de la bona
predisposició dels responsa-

bles del teatre navarclí i de l’em-
penta de Pep Garcia («que m’ha
animat a tirar endavant el projec-
te»), la carrera d’Enric Llort fa un
nou pas amb OmaggiO, el seu pri-
mer espectacle de creació pròpia,
després d’una dilatada trajectòria
com a actor, director artístic i
guionista en el camp de les arts es-
cèniques i dels serials de televisió. 
L’escena infantil no li és gens alie-
na ja que, entre els darrers projec-
tes, Enric Llort va guionitzar el ro-
tund èxit Geronimo Stilton. El Musi-
cal i, més recentment, Geronimo
Stilton al Tibidabo i Fantàstics &
Geronimos Stilton. Però també, i en
aquest vessant, Shakespeare a
cappella, Més enllà d’un bosc i Pla-
ça Reial. I podria ser que el ratolí
periodista encara tingui més corda. 
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Un nou pas en una
dilatada trajectòria


