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DIVENDRES, 31 DE JULIOL DEL 2015 ara   

➜ 
‘LAGO DE LOS CISNES’ / 
‘BELLA DURMIENTE’ 
TEATRE TÍVOLI (BARCELONA) 
Barcelona és parada obligada en 
les gires de la companyia de 
Timur Fayziev. El repertori clàs-
sic, el virtuosisme i el treball de 
les emocions amb les eines de 
l’actor són el seu segell.  
➔ Del 28 de juliol al 9 d’agost 

➜ 
‘MONÓLOGOS DE LA 
VAGINA’ 
TEATRE GAUDÍ (BARCELONA) 
Eve Ensler va aconseguir fama 
mundial amb una peça basada en 
les converses amb 200 dones 
sobre el sexe i la condició feme-
nina. Dues dècades més tard 
l’obra conserva la força. 
➔ De l’11 d’agost al 13 de setembre 

➜ 
‘OTEL·LO’ 
CASTELL DE PERALADA 
Marta Marco, Sergio Caballero, 
Josep Julien, Francesc Garrido i 
Santi Ricart oficiaran de mèdi-
ums de les passions i les obsessi-
ons dibuixades per Shakespeare 
en una lectura dramatitzada 
adaptada i dirigida per Francesc 
Cerro-Ferran. 
➔ 2 d’agost 

➜ 
‘YO, CARMEN’ 
CASTELL DE PERALADA 
La bailaora María Pagés busca 
transcendir els tòpics sobre la 
condició de dona en un especta-
cle molt coral. Un cos de ball amb 
vuit intèrprets i set músics (fla-
mencs i clàssics) l’acompanyen 
en un viatge calidoscòpic. 
➔ 13 d’agost 

➜ 
‘LA FUERZA DEL DESTINO’ 
TEATRE AUDITORI (GRANOLLERS) 
Si quan has llegit el títol has pen-
sat en Mecano, és el teu musical. 
Un viatge en metro serveix per 
repassar la música del grup, en 
un muntatge dirigit per Hansel 
Cereza (La Fura dels Baus). 
➔ 29 d’agost

LA  
TRIA  

DEL  
PLAY➜Alfonso Sánchez  

“L’objectiu del teatre 
és aconseguir que 
l’espectador creixi” 

Véns a Barcelona amb una obra que di-
rigeixes i coprotagonitzes amb Alber-
to López, amb qui has treballat tant 
que a Sevilla us diuen los compadres.  
Sí. Ens ho diuen perquè ens senten part 
de la família. Portem junts des del 2007 
i hem establert una relació molt maca 
amb el públic. Som una parella oberta, 
cadascú té la seva pròpia vida professi-
onal, i això oxigena la relació. 
 
Vau triomfar en el cinema indepen-
dent amb El mundo es nuestro. 
Sí, és el primer llargmetratge que vaig 
dirigir. Va ser molt difícil poder-lo fer, 
però va funcionar molt bé. 
 
I després vau participar en el gran èxit 
Ocho apellidos vascos (i ara heu parti-
cipat a Ocho apellidos catalanes). Què 

va significar per a vosaltres? 
La nostra manera de treballar no ha 
canviat. Però el fet de participar en la 
pel·lícula més taquillera de la història 
del cinema espanyol et situa dins de la 
indústria. Però hi fèiem papers secun-

daris, i la pel·lícula 
no ens ha sacsejat 
com ho ha fet amb 
Dani Rovira, el 
protagonista. 
 
L’Alberto i tu pas-
sareu tot l’agost 
treballant a Bar-
celona.  

Hi serem fins a començaments de se-
tembre. Després reprenem la gravació 
de la sèrie Allí abajo, que ha tingut un 
èxit espectacular, i la veritat és que amb 
tant volum de feina ens aniria bé parar 
a l’agost. Però aquests moments s’han 
d’aprofitar. 

Patente de corso porta l’obra d’Arturo 
Pérez-Reverte al teatre per primera 
vegada. Com neix el projecte? 
Amb l’Arturo ens uneix una relació 
d’admiració mútua. Li vam demanar 
que ens escrivís una obra teatral i no va 
poder ser perquè té massa feina, però 
ens va donar carta blanca per utilitzar 
qualsevol dels seus textos.  
 
Què us atreu dels seus articles? 
Les seves columnes, que publica setma-
nalment des del 1991 amb el mateix tí-
tol del nostre espectacle, tenen un gran 
potencial dramàtic. I a més ens interes-
sa molt la seva dissecció profunda sobre 
l’ésser humà i sobre el nostre país. Fer 
la tria dels textos va ser molt complicat. 
 
Com és el retrat resultant de la tria? 
L’espectacle té un subtítol bastant re-
presentatiu: Tratado del hijoputismo 
ibérico. Pérez-Reverte en va suggerir un 
altre: La tragicomedia de ser español. 
Plantegem per què l’ésser humà, i con-
cretament l’espanyol, es comporta 
d’una manera incívica. 
 
És un retrat genuïnament espanyol? 
Pensa que des del segle XVI fins als nos-
tres dies estem en decadència, i si hem 
aconseguit sobreviure és a base de pica-
resca. Si haguéssim hagut de confiar en 
els nostres governants, ja no existiríem. 
 
Passa igual avui que fa 300 anys? 
Sí, però abans les patents de cors les do-
naven els reis. Ara hi ha altres fórmules, 
per exemple ser aforat.  
 
Com ho presenteu escènicament? 
Hi ha dos personatges, el Luciano i el Ma-
riano, que són com l’aprenent i el mes-
tre, Mefistòfil i Faust, el canalla i la bo-
na persona. El Luciano té una patent de 

cors de dos segles 
d’antiguitat per po-
der robar i estafar, i 
el Mariano l’hi vol 
comprar perquè ja 
està fart de ser hon-
rat i creu que ser-ho 
no porta enlloc.  
 
Quin és el to?  

La intenció primera és que el públic es 
diverteixi, el to és de comèdia. Però 
també volem convidar a la reflexió. Hi 
ha molt realisme màgic, i molta influèn-
cia del neorealisme italià.  
 
Ho fieu tot al text? 
És una obra molt densa, es parla de mol-
tes coses, però ens solen dir que té molt 
ritme i passa volant. Hi ha molt text, i te-
nim en directe un DJ, artista sonor, Be-
nito Jiménez, que fa l’ambientació.  
 
I, a més de riure, ¿és una obra amb 
moltes capes? 
Sí, la gent veu les coses des d’un altre 
punt de vista i reflexiona sobre les prò-
pies conviccions. L’espectacle els diver-
teix però també alimenta el seu espe-
rit, la seva ànima. Els provoca una catar-
si. I l’objectiu del teatre és aconseguir 
que l’espectador creixi.  
 
Teniu una gran connexió amb el públic 
andalús. ¿Us fa por que no passi el ma-
teix amb el català? 
L’humor andalús i el català no són tan 
diferents, ens agrada la subtilesa, el que 
a Andalusia en diem guasa. Jo sóc un 
admirador absolut de Rubianes, Euge-
nio, Mary Santpere, Rosa Maria Sardà, 
Saza... | BELÉN GINART

➔ ‘Patente de corso’, 
basat en textos d’Artu-
ro Pérez-Reverte  
➔ Dir.: Alfonso Sán-
chez. Amb Alberto Ló-
pez i A. Sánchez ➔ Club 
Capitol (Barcelona)  
➔ Del 5 d’agost al 6 de 
setembre

E S C E N E S

MANUEL NARANJO

Alfonso Sánchez, actor i di-
rector, va fer soroll al cine-
ma independent amb ‘El 
mundo es nuestro’ i va saltar 
a l’èxit comercial amb ‘Ocho 
apellidos vascos’. Al teatre 
se sent a casa 


