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Bufons
a la cort
d’Aznar
L’obra ‘Alejandro
y Ana’ prorroga
l’estada a
Barcelona per
l’èxit de públic

Reportatge

c

CRISTINA SAVALL
BARCELONA

Un casori ple de convidats
populars –en els dos sen-

tits de la paraula–, quatre actors i
un guió inspirat; és una fórmula
que no falla. Provoca la rialla imme-
diata. Cap cadira queda buida en les
representacions d’Alejandro y Ana. Lo
que España no pudo ver del banquete
de la boda de la hija del presidente. Da-
vant aquesta demanda, la compa-
nyia teatral Animalario, en la qual
actuen Guillermo Toledo, Javier Gu-
tiérrez, Alberto San Juan i Roberto
Álamo, ha decidit prorrogar fins al
novembre les funcions a la sala La
Paloma de Barcelona.

L’obra escrita per Juan Mayorga i
Juan Cavestany, guionista de la gala
dels Goya que tan poc va agradar al
pare de la núvia, destil.la una efecti-
va barreja de sàtira política i crònica
social al recrear la festa posterior a
l’enllaç d’Alejandro Agag i Ana Az-
nar. La missa va ser a El Escorial i al
banquet, que es va celebrar en una
finca pròxima al Valle de los Caídos,
hi van assistir el primer ministre
britànic, Tony Blair; el president del
Govern italià, Silvio Berlusconi, i el
magnat de la premsa Rupert Mur-
doch. Com diu Mayorga: «És una
obra apolítica. És a dir, de dretes.
Oportunista, també. Però, ¿com
podíem desaprofitar aquesta opor-
tunitat?»

q UN PÀL.LID REFLEX
La intenció és clara: «És un muntat-
ge teatral sobre el pensament con-
servador, vist des de dins, com si
estiguessis entre ells. El casament
ens va venir com l’anell al dit», reco-
neix l’actor Alberto San Juan. Tot i
que, segons diu Mayorga en el llibret
de mà, Alejandro y Ana és un pàl.lid
reflex d’aquell gran espectacle: «Per-
què allò sí que va ser un xou».

Guillermo Toledo bat rècords en
el mesurador d’aplaudiments quan
interpreta un ministre amb levita
que ha begut més gintònics del
compte i que comenta a un poeta
que escriu articles per al president:
«No passa res, ningú escriu els
seus discursos. ¿T’imagines Bush
escrivint?» Els personatges no se ci-
ten pels seus noms. «Són els candi-
dats, la mare de la núvia o el presi-
dent», precisa Toledo.

La veu en off no té preu. L’acció
transcorre entre paròdies protago-
nitzades pel personal del servei i els

convidats, només interrompudes
per una veu que llegeix les frases
textuals del reportatge que va publi-
car dos dies després de l’enllaç la re-
vista Hola. La sala esclata en riallades
cada vegada que s’esmenta un plat
del menú. «Milfulls d’ametlles cara-
mel.litzades amb crema de mascar-
pone, seguit de mignardises».
Només dos comentaris s’allunyen de
l’article: «¿Com diantre són els mig-
nardises?» i «¿Qui es va asseure al
costat de Loyola al banquet?»

q LES REACCIONS
Al finalitzar la representació, David
Sánchez, professional del sector de
les arts gràfiques, explica que l’obra
té moments brillants però és irregu-
lar: «És un humor castís, sarcàstic,
que fica el dit a la llaga, però no
manté viu l’interès al llarg de tota la
funció». Gemma Fernández, que tre-
balla en un herbolari, qualifica
l’obra de brutal: «Fan crítica amb

elegància i gràcia». A Carmen Sar-
dans, mestressa de casa, li encanta:
«Pensava, fins i tot, que seria més
forta».

San Juan assegura que no hi ha
hagut cap reacció per part del PP.
«Només de periodistes d’El Mundo,
com Federico Jiménez Losantos,
que en una tertúlia de la COPE va
animar el públic a rebentar l’obra, i
alguna altra crítica que deia que
ens donessin una subvenció». Per
ell, la sàtira entreté, però també és
un vehicle per fer pensar.

Javier Gutiérrez recorda que Ani-
malario no és la primera companyia
que treu punta a l’actualitat políti-
ca. «El nostre mirall són Els Jo-
glars», admet. Toledo afirma que hi
ha molts temes per fer obres d’un es-
til similar. «Amb el que va passar a
l’Assemblea de Madrid es podria fer
una obra sencera», declara. San
Juan afegeix: «Una altra obra encara
pendent és el terrorisme d’Estat,
l’anomenat antiterrorisme que en-
capçalen Bush i els seus sicaris Az-
nar i Blair».

Animalario ha editat un vídeo i
un DVD que contenen escenes de
l’obra i expliquen com s’ha fet la re-
presentació.<

33 Gutiérrez, Álamo i Toledo, en el paper de candidats a president, divendres passat, a La Paloma.

ELISENDA PONS

L’antecedent
JAVIER GUTIÉRREZ:
«EL NOSTRE MIRALL
SÓN LES PARÒDIES
D’ELS JOGLARS»

La novetat
LA COMPANYIA HA
EDITAT UN DVD
AMB LES MILLORS
ESCENES DE L’OBRA


