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'El discurso del Rey' arriba al Teatre Poliorama
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Després d'estrenar-se al Teatro Español de Madrid, arriba al Teatre Poliorama i per 4 setmanes El
discurso del Rey, de David Seidler, dirigit per Magüi Mira i adaptat per Emilio Hernández. El
muntatge, protagonitzat per Adrián Lastra i Roberto Álvarez, és la primera adaptació teatral de
l'oscaritzada pellícula El discurs del Rei, amb Colin Firth al capdavant. Aquesta obra teatral recull
un singular episodi de la història de Jordi VI, comprès entre el seu discurs a Wembley el 1925 i el
que pronunciaria, ja proclamat rei, el 1939, per declarar la guerra a Alemanya. La vida del Príncep
Albert (Bertie) va estar marcada en aquests anys decisius per a Europa per una complexa relació
amb el seu logopeda australià, Lionel Logue, amb qui va fer una teràpia de poc ortodoxa per
superar la seva persistent tartamudesa i guanyar l'eloqüència que li faltava.

En la presentació als mitjans el dia abans de l'estrena, tota la companyia ressalta que estan molt
contents amb el desembarcament a Barcelona: "Venim de Madrid amb un respecte enorme cap al
públic i el teatre d'aquí, nosaltres som una generació que hem crescut i begut del teatre català
amb companyies com Els Joglars, Comediants..." ha dit Roberto Álvarez. Per la seva banda,
Magüi Mira (directora Pluto o En el estanque dorado recentment) està entusiasmada amb la idea
de tornar a trepitjar un teatre català i, a més, amb una obra que duu "el to de la vida, la sang,
l'emoció, el pensament". Ha creat un espai escènic per a l'ocasió sense artificis ni res que
entorpeixi la paraula ("un hombre sin palabra es un hombre sin poder" diuen), en què busca la
complicitat de l'espectador per crear un imaginari: "El cine retrata, nosotros tenemos que crear una
verdad".

"La comèdia és el patiment alentit"

Adrián Lastra està de moda. Va fer el salt a l'opinió pública amb la seva brillant interpretació de
Primos i últimament se l'ha pogut veure a la sèrie d'època Velvet, tot i que abans s'havia bregat en
musicals com Hoy no me puedo levantar o 40, el Musical. Ara, amb El discurso del Rey encara un
repte doble: esdevenir creïble en el paper de rei tartamut i estrenar-se en un teatre barceloní: "Es
la meva primera vegada damunt d'un escenari català i és un autèntic regal; la cultura, la gent, són
molt cultes". Potser marcat pel handicap de tenir de referència Colin Firth al cinema, Lastra no ha
volgut fixar-se o estudiar les persones que pateixen aquest trastorn: "He après a tartamudejar per
intuïció, perquè entenc que el patiment d'una persona amb aquesta dificultat no té perquè ser el
meu". I els resultats, a banda de veure'l al teatre, semblen convincents: "Un taxista que em va
portar després d'un assaig em va dir: no sabia que tartamudejaves!'. I tot això, sense donar peu al
riure fàcil: "La comèdia és el patiment alentit. Per això hem de tenir molt clar quan i on, i controlar
els ritmes". El seu company Álvarez té molt clar quin és el repte: "Que tingui ritme, que s'escolti,
que s'entengui. El repte més gran és crear una composició allunyada del que ets tu, que tingui
òrgans, que vessi sang quan punxes". Sembla, doncs, que s'hi deixaran la pell per fer-nos
endinsar en aquesta història de superació i lluita reial en plena pre-guerra mundial.


