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ESPECTACLES

Sergi Mateu torna a Sabadell per retrobar 
renyorada «Balada d’Oscar Wilde»
Estrenada al 1997 al Sol, aquest diumenge en fa una funció única a la Cava Urpí

o.s.
L’actor sabadellenc Sergi Mateu viurà diumenge una funció intensa, davant el públic de la ciutat

Després de cinc temporades un comiat, 
«molt agraït», a ‘La Riera’

Per iniciativa de 
Pere Urpí, i per tant 
a la Cava Urpí (Sant 
Maties, 5), l’actor 
sabadellenc Sergi 
Mateu recuperarà 
aquest diumenge 
(18 h) una de les 
seves grans creacions 
personals, la Balada 
d’Oscar Wilde que 
al 1997 va estrenar 
al Teatre del Sol, va 
dur després a la Sala 
Muntaner i va girar per 
Catalunya durant anys.

JOSEP ACHE

Al cap de gairebé vint anys. 
aquesta funció a Sabadell 
precedirà una nova gira. Arren
carà al Teatre La Seca-Espai 
Brossa, que a Barcelona diri
geix Hermann Bonin. I tot i que 
s’hagi anunciat com Suite d’Òs- 
car Wilde, tornarà al seu títol 
original, Balada d'Óscar Wilde, 
no tan sols per La Balada de la 
presó de Reading que l'autor 
va escriure després d'haver-hi 
estat pres dos anys.

«Vam començar a treballar 
en una altra versió, no sé si 
més breu (d'aquí el nou títol 
de Suite), però aquest intent 
m’ha acabat de decidir a tor
nar al texte i el plantejament 
de fa vint anys (o sigui el de 
la Balada)», va explicar ahir a 
DS l'actor sabadellenc. Els qui 
ho recorden, segurament ho 
aplaudiran. Havent-t'hi tornat, 
Sergi Mateu s'ha convençut de 
com n'és de rodona.

Més que un monòleg
En la direcció, hi va participar 
lago Pericot, que llavors havia 
coindit amb Sergi Mateu al 
Teatre Metropolità de Barce
lona. Aquest diumenge serà 
la primera fila, a la Cava Urpí. 
Estructurada en dues parts, 
amb l'abans i el després de 
l’empresonament com a tall 
central, el monòleg inclou tex- 
tes d'Òscar Wilde amb apunts 
biogràfics que van situant-los 
en la vida de l'autor.

«Hi ha passatges lírics i 
apassionats, molt intensos; 
hi ha ironia, no tan sols les de 
les comèdies de Wilde que tan

■El darrer dia de rodatge 
serà el 20 de maig, i l'últim 
capítol s’emetrà al 20 de 
juny», indica amb precisió 
Sergi Mateu. -Pot ser que ho 
enyori, en tot cas estic molt 
agraït a La Riera-, en diu. I 
això per molt que els platós i 
les càmeres no tinguin la 
intensetat dels escenaris. 
«Aquest diumenge a la Cava 
Urpí. sí que m’hi hauré de

mala sort han tingut al nostre 
país, i hi ha el dramatisme 
tràgic dels seus últims anys, 
l'humilitat final i l'orgull aquell 
que tenia abans, de jove», refe
reix Sergi Mateu. I encara que 
dominin els textos de Wilde, 
en un viu crescendo emotiu, 
la tria pren un cert aire de

deixar la pell-, exclama. Però 
de La Riera, i de l’Albert 
Flaquer que hi ha Interpretat 
(un pare de família amb tot 
de problemes amb l'esposa i 
els fills) hi aprecia el repte 
d’anar creant i modulant un 
personatge al llarg d’anys.
«Si no funciona, els 
guionistes en fan molta via a 
treure del davant el 
personatge que sigui»,

biografia il·lustrada, fins i tot 
d’assaig, que Sergi Mateu és 
el primer d'apreciar.

«Hi havia espectadors que 
m'ho venien a dir: Gràcies a tu 
hem descobert Óscar Wilde», 
recorda Sergi Mateu. En caste
llà, al 2009, la va representar 
a l’Àula Magna de la Universi-

adverteix amb certa ironia. I, 
a La Riera, Sergi Mateu 
també li agraeix els 
ingressos continuats dels 
successius contractes. «Ara 
mateix, costa molt que els 
escenaris donin per menjar.
És molt trist, però és així», 
diu. Acabada la llarga 
telenovel·la, l’actor 
sabadellenc haurà de trobar 
nous projectes.

tat d’Oviedo. «Podia semblar 
una mena de lliçó, i el públic 
alumnes». Òbviament, però, 
tenia una altra força, la del 
teatre amb un autor històric 
i un actor prou gran com per 
resoldre el repte.

Tot de memòria, és clar. 
Interioritzat i sentit abans de

Sabadellenc, 
i molt vinculat 
amb la ciutat
«Em fa molta il·lusió 
col·laborar amb 
qualsevol iniciativa que 
em proposin des de 
Sabadell. Soc de 
Sabadell, i hi vinc sovint 
per motius familiars», 
recorda Sergi Mateu. En 
efecte, aquests últims 
mesos ha pujat als 
escenaris sabadellencs 
en vàries i diverses 
ocasions. La Simfònica, 
de la qual ve a ser-ne 
gairebé el narrador 
oficial, el va tornar a 
requerir en la tardor 
passada, aquest cop 
amb la sarsuela La 
Santa Espina, de Morera, 
al programa. I també ha 
participat sovint en actes 
polítics independentistes. 
«Soc de l'Assemblea 
Nacional Catalana 
(ANC)». I és actor. Com a 
tal, a actes de TANC hi 
ha presentat una obra 
pròpia, Carta a l'Avi 
Francesc), un monòleg 
en el qual Invoca i evoca 
Francesc Macià.

ser representat. I, en l’ex
tens repertori de registres 
que implica aquesta mena 
d'antologia wildeana, hi van 
passatges de la Salomé este- 
ticista i tirant a decadent que 
va escriure en francés, i li va 
prohibir la censura, i el dramà
tic De Profundis, del temps de 
presó. I hi van moments del 
judici i la codemna. pel delicte 
de sodomia». Molt Wilde. en la 
veu d'un sol actor.

Curiositat, al cap dels anys
«Aquest diumenge, sortiré a 
l'escenari amb molta curio
sitat, la de veure com trobo 
l'obra, i com m'hi trobo, al cap 
de tants anys», confessava 
ahir a DS. Ho viu, doncs, com 
un nou repte, estimulant. El 
públic podrà disfrutar-ho com 
l’ocasió única que és. I, en 
el fons, per iniciativa de Pere 
Urpí. que avui el presenta a la 
Cava Urpí, a l’Hotel Urpí que li 
és la casa pairal ■


