
Welles i Falstaff 

S 
i no s’hagués mort –massa 
aviat– hauria fet els 100 
aquest maig que avui s’aca-
ba. I potser hauria pogut aca-

bar el seu Don Quixot a gust. I rodar el 
Rei Lear que alimentava en somnis. I 
tornar al teatre. I, ressuscitat el mag 
que no va deixar de ser mai, treure 
més i més coloms del seu barret de co-
pa sense fons. Però se’n va anar i va es-
tar tant o més present que mai. Se’n 
va anar i segueix allà: centenari.
 Orson Welles torna aquests dies a 
Barcelona de la mà d’una de les per-
sones que més i més bé el coneix: Es-
teve Riambau. El director de la Fil-
moteca de Catalunya i autor de di-
versos llibres i un documental sobre 
el cineasta, ha organitzat, en ple Ra-
val, una trobada d’experts mundials 
per debatre sobre l’obra i la persona-

litat del geni. Chris Welles, una de les 
seves filles, que va tenir durant un 
temps Rita Hayworth com a madras-
tra, aportarà el pedigrí familiar, l’al-
tra cara del personatge: «El recordo 
arquejat com un escarabat, escrivint 
ferotgement, arrufant les celles».
 Sense sortir del Raval, en un curt 
passeig des de la plaça de Salvador 
Seguí al carrer de l’Hospital, We-

lles tornarà a l’escenari del Teatre 
Romea, que el va rebre ja fa set anys 
amb un text de Richard France –Su 
seguro servidor, Orson Welles– del qual 
tant Riambau com jo mateix guar-
dem un fantàstic record. Allà, el di-
lluns 1 de juny, la Fundació Romea  
–amb el seu director Carlos Canut 
«en viu i en directe»– i la Filmoteca 
presentaran un mínim espectacle 
que es pretén que sigui una modes-
ta celebració d’aniversari: Feliç cente-
nari, Mr. Welles! 
 Serà un bon moment per retro-
bar-me amb el personatge que em va 
abduir –no trobo cap terme més pre-
cís– durant gairebé dos anys. I serà un 
bon moment per trobar-se amb Fals-
taff. Perquè si per a molts Orson We-
lles és Kane, Arkadin, Quinlan o Har-
ry Lime, per a mi és, per sobre de tot, 
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El cineasta i home de 
teatre torna aquests 
dies a Barcelona de la 
mà d’Esteve Riambau

Falstaff. I amb Falstaff, Shakespeare. 
I amb Shakespeare, Campanades a mit-
janit.

Projecció a Cardona

La projecció d’aquesta pel·lícula, el 
divendres 5 de juny, a l’interior de la 
mateixa col·legiata de Cardona que  
en va viure el rodatge, ara fa 50 anys, 
posarà fi a les celebracions. Una bo-
na ocasió per acostar-se a Cardona 
i reviure les vicissituds d’aquell ro-
datge seguint les pautes del llibre de 
Riambau Las cosas que hemos visto: We-
lles i Falstaff que s’acaba de publicar 
i que fa justícia amb el que, segons 
molts, és el millor Shakespeare por-
tat mai al cine. 
 Feliç centenari Mr. Welles! Feliç 
cinquantenari, Mr. Falstaff! H

puntsa
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Cumberbatch 
serà Edison 
Després d’incorporar Alan Turing 
a The imitation game, Benedict Cum-
berbatch farà de Thomas Edison a 
The current war. El film, encara sense 
director i amb guió de Michael Mit-
nick, es basarà en la vida de l’inven-
tor i en la rivalitat que va mantenir 
amb George Westinghouse.

DE VICENTE VALERO

‘Los extraños’, 
el millor debut
La novel·la de l’eivissenc Vicen-
te Valero, Los extraños, ha sigut 
premiada al Festival literari de 
Chambéry, França, com la  millor 
primera novel·la de l’any passat. 
El llibre fa la semblança de qua-
tre atípics membres de la família 
de l’autor. 

A PERALADA

Riccardo Frizza 
dirigirà ‘Otello’
Riccardo Frizza substituirà Mar-
co Armiliato, previst inicial-
ment, en la direcció de l’òpera 
Otello de Verdi programada per 
a l’1 d’agost al Festival Castell de 
Peralada. L’italià dirigirà també, 
el 2016, I capuleti e montecchi de Be-
llini al Liceu.

Vomitada 
per la fam i 
els feixismes
3Esperanza Pedreño interpreta al 
Versus ‘Mi relación con la comida’

IMMA FERNÁNDEZ
 BARCELONA

«P
epe Rubianes hauria 
sigut ideal, l’intèrpret 
ideal per a aquesta 
obra, millor que jo. 

Era un grandíssim bufó». Ho admet 
Esperanza Pedreño, l’actriu, directo-
ra i productora de Mi relación con la co-
mida, àcida i amarga «vomitada» 
d’una de les veus més transgressores 
de l’escena espanyola: Angélica Lid-
dell, una altra gran bufona que ha 
decidit exiliar-se davant el desinte-
rès d’institucions i programadors  
per la seva obra. Una obra de difícil 
digestió, davant els agradables me-
nús de l’entreteniment, però «medi-
cinal pels beneficis ètics que ator-
ga», argumenta la mateixa creado-
ra, Premio Nacional de Literatura 
Dramática 2012 per La casa de la fuer-

za. El monòleg Mi relación con la comi-
da, que ens descobreix un perfil an-
tagònic de l’entranyable Cañizares 
de l’espai Cámara Café, recala del 3 al 
28 de juny al Versus Teatre. 
 Escrita abans del 2004 (quan va 
ser reconeguda amb el premi SGAE), 
la peça carrega contra el capitalisme 
i altres blancs habituals en l’ideari 
de l’autora (la religió, la hipocresia, 
els vassallatges...). «És un text abso-
lutament vigent. Avui les idees anti-
capitalistes sorgeixen des de la insa-
tisfacció interna, mentre que fa una 
dècada disparaven contra els EUA. 
Per Liddell, l’important no són les 
esquerres o les dretes sinó les clas-
ses socials, la capacitat de canviar les 
forces productives que deia Marx», 
argüeix Pedreño. 
 Liddell torna a servir-se de l’esce-
na com a confessionari de les seves fe-

UNA OBRA DE LA RADICAL ANGÉLICA LIDDELL 

rides i aquest cop inclou les dels seus 
avis, pagesos extremenys que van pa-
tir guerra i misèries. «Parla de la fam, 
dels més febles, de les guerres, dels 
feixismes...», il·lustra l’actriu, que 
s’identifica amb la «rebel·lia» del text 
encara que no en comparteix tot el 
programa vital. «Ella ataca la mater-
nitat i jo tinc un fill», es desmarca. 
 
LA MEDICINA DE L’ART / El monòleg co-
mença quan un alt càrrec teatral 
convida una autora que fa anys que 
és en el pou de la immundícia a 
menjar en un luxós restaurant. Ella 
es rebel·la i comencen les escopina-
des. Esquitxa tothom, incloent-hi 
els espectadors (alguns surten a es-
cena) i un ofici que Liddell defensa 
com a terapèutic (medicina versus 
menjar) i substitutiu de l’Estat. «Si 
l’Estat és la recerca del bé comú, 

l’art és el verdader Estat», procla-
ma. «Ella pensa que la fam mou 
l’art, que amb l’estómac ple no es 
pot pensar», completa l’actriu.  
 L’obra carrega de la mateixa ma-
nera contra la cultura de la informa-
ció davant la del coneixement, i ho-
menatja els clowns. «A Espanya falten 
més bufons que plantin cara al po-
der, que se’n riguin de si mateixos 
i anomenin les coses pel seu nom», 
diu Pedreño. «Rubianes se’n va anar, 
Leo Bassi no és espanyol i només  ens 
queda Wyoming, que des del sistema 
de poder s’enfronta al poder amb el 
beneplàcit del poder». I Liddell, que 
no ha volgut veure la seva obra vo-
mitada en escena. «Ella escriu des 
del dolor, des d’una part molt pro-
funda, i li ha de resultar molt dur en-
frontar-se als seus textos», la justifi-
ca el seu àlter ego sobre les taules. H

33 Esperanza Pedreño, la Cañizares de ‘Cámara café’, canvia de registre a l’amarga ‘Mi relación con la comida’.

EL BUCO PRODUCCIONS / VERSUS TEATRE 

«A Espanya falten 
bufons que plantin cara 
al poder. Rubianes se’n 
va anar i només queda 
Wyoming», diu l’actriu


