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El Circol Maldà, la sala triomfadora als Premis de la Crítica 2016, ha presentat aquest matí Homes
foscos, un musical germà d'aquell deliciós Mares i filles, que es va poder veure i disfrutar "fins que
una altra productora es va endur la Nina per un parell d'anys", ha dit Laura Pau, membre d'Els
Pirates Teatre, la companyia que dirigeix la sala. Els espectacles són germans perquè són
musicals per a dues persones i perquè comparteixen pare i mare: David Pintó i Clara Peya. Aquest
cop, però, els intèrprets són dos homes: Ruben Yuste i Marc Vilavella. S'estrena demà 30 de març
i es podrà veure fins al 8 de maig.

David Pintó, que ha fet el llibret i ha dirigit l'espectacle, ha explicat l'origen del projecte: "Quan vam
acabar Mares i filles, la Clara estava tan contenta que em va proposar fer una trilogia de musicals
per a dues persones. Al recollir el decorat que estava ple de llibres- vaig veure Mar de fondo, de
Patricia Highsmith. Els protagonistes eren dos homes, em va fer gràcia llegir-lo i em va enganxar.
Però quan estava més intrigant, em vaig adonar que faltaven 45 pàgines! Llavors vaig començar a
llegir altres llibres de l'autora fins omplir-li un prestatge a casa. No en vaig trobar cap que
s'avingués al que volíem i va ser quan vaig decidir fer una història nova, amb l'esperit de la
Patrícia. Hi ha coincidències amb Extraños en un tren, com ara que les dues tenen un pacte secret
entre dos homes; o amb El talent de Mr. Ripley, que enganyen a la gent... De Mar de fondo només
hi ha un nom i una frase del protagonista, que ho hem posat com a homenatge!"

Els protagonistes són un guionista de cinema, que està passant un moment de crisi creativa i
intenta inspirar-se en una casa aïllada al camp, i un home misteriós que apareix a la seva vida.
Entre tots dos creix una atracció perillosa: "Vull deixar clar que, tot i que parla de l'homosexualitat i
que hem fet uns cartells una mica agosarats, no és una obra gay. És un espectacle per a tots els
públics que parla dels maltractaments jeràrquics, de relacions malaltisses, de foscors, silencis i
pors i del joc del poder de ser víctima i botxí alhora. I ho fa a través del thriller." També posa el
mirall de com estaven de malvistes i perseguides les relacions homosexuals a l'Amèrica híper
repressiva dels anys 40, -que és quan transcorre la història-, però s'incideix en que "no s'acaba de
saber què mou aquests personatges i què s'amaga darrere el misteri. La mentida o el dubte també
en són protagonistes", continua en David.

LA MÚSICA

La Clara Peya (direcció musical i composició) estarà tota l'estona en escena tocant el piano, sense
intervenir a nivell interpretatiu. Detall perillós, perquè ja se sap que és una persona rotundament
magnètica quan toca. Però l'espectacle és molt enèrgic, amb violència física i psicològica i estem
segurs que els dos nois "amb cara de dolents", podran compartiran amb ella les mirades del
públic.

Les cançons els acompanyen en les seves passions amagades, ja que és l'únic suport: tot són
cançons, no hi ha text. "És una música difícil de descriure, és atemporal, en podríem dir pop
melòdic, fàcil d'escoltar i de digerir, però no a base de fórmules barates. Té alguna cosa que
enganxa i que fa que la sentis propera", diu Pintó. La Clara confessa que "m'agrada fer música
quan sé qui la cantarà. I estic contenta amb els resultats, perquè no m'agrada generalment com es
canten els musicals, els trobo excessius, mestimo més que no es noti que canten! L'obra ha
crescut amb en Marc i en Rubén, s'ha adaptat als seus cossos i a la manera de respirar. Cada veu



és un univers!"

Rubén Yuste, que acaba de interpretar a Malek a Mar i Cel, -el que li va fer merèixer el Premi Bww
2015 com a millor Actor de repartiment- exposa que "és una experiència molt diferent. Mar i Cel
era un repte però ja coneixia la música. Cantar el que fa la Clara és molt difícil, costa molt afinar, el
ritme... I a més, l'espectacle té un to naturalista que t'exigeix l'esforç de fer que l'espectador no noti
que estàs cantant." En aquest sentit, Marc Vilavella creu que "és cap on hem d'anar. S'estan
ampliant les maneres de veure els musicals i cada cop són més versemblants i naturals. Estic
content que se m'hagi escollit per a un projecte com aquest, que s'expressa en un llenguatge en el
que estem tots d'acord. Esperem que en surti un bon exemple!"

Diuen que el proper musical l'interpretaran un home i una dona. I que "d'aquí... un parell d'anys
tornarem amb Mares i filles!"


