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L’OrsonWelles
de ‘Laguerra
delsmons’ reviu
al teatreGaudí
‘Orson surt, perseguit per un ós’ recrea
part de la famosa emissió radiofònica

JUSTO BARRANCO

Barcelona

“Tots sabemque l’art ésunamenti
daqueens ajudaaveure la veritat”,
deia Picasso. És una idea amb la
qual Orson Welles, diu el drama
turg Gerard Vàzquez, treballava
sovint, “donant molta importància
com a recurs artístic a l’engany, al
frau, a fer passar com a reals coses
que no ho són”. Com a exemple, la
famosa emissió radiofònica que va
realitzarde lanovel∙lad’H.G.Wells
Laguerradelsmons el 30d’octubre
del 1938. Una retransmissió sobre
una presumpta invasió marciana
quevaprovocarmenyspànicqueel
que diu la llegenda, però que va
causar inquietud, desenes de mi
lers de trucades a la policia i gent
queabandonavacasaseva.Iarauna
part d’aquesta mítica emissió –uns
vintminuts– torna a la vida a l’obra
que estrena el teatre Gaudí dime
cres:Orsonsurt, perseguitperunós,

unhomenatgeentotareglaaunade
lesgranspersonalitatsde lacultura
del segleXX.
És una comèdia escrita per Ge

rard Vàzquez –que la codirigeix
ambRamonHernàndez–queapro
fitaque lacompanyiade laqual for
menpart,VeusHumanes, tambées
dedica al radioteatre i els seus inte
grants treballensovinteneldoblat
ge, per barrejar a escena teatre i re
transmissió radiofònica al llarg de
totelmuntatge.Teatre, radioteatre
i màgia, perquè Welles sempre va
sermag.Itot,atravésd’unahistòria
en la qual és elmateix geni –encar
natperEduardDoncos–quis’adre
ça al públic per explicarli un fet
que suposadament li va explicar a
ell el bàrman d’un hotel. Un fet so
breeldiaenquèesvaretransmetre
per ràdio La guerra dels mons. La
història d’una parella catalana en
quèellésunfalsificadordequadres
quevaaNovaYorkambl’amantper
intentar estafar una col∙leccionista

milionària.Peròelplanosortiràbé,
i serà el programade ràdio sobre la
invasiómarciana –que se sent a es
tones durant les seves aventures i
quequatreactorsinterpretenendi
recteal costat–elqueel salvarà.
VàzquezrecordaqueOrsonWe

lles va ser unapersonalitat immen

sa. Que no només va rodar obres
mestresdelcinemasinóque“vaes
tudiarmúsicadesdepetit,totalavi
da va fer màgia i va inventar trucs
que li vancomprarmagsprofessio
nals, fins i tot el David Copperfi
eld”. Un home que va fermolta rà
dio imoltde teatre,moltShakespe
are, abans d’anar a Hollywood. De
fet, el títol,Orson surt, perseguit per
unós, és unapicadad’ull a una aco
tació delConte d’hivern de Shakes
peare, autor del qualWelles era un
apassionat.Enrealitatésunaacota
cióquediuqueunactorsurt,perse
guit per unós, i sobre la qual els es
tudiosos han debatut llargament si
eraunósrealounactordisfressatel

que apareixia al Globe. En tot cas,
OrsonWelles podria haverhi ficat
qualsevol cosa allà. Vàzquez re
corda que les coses que avui sem
blenmodernes ell ja les havia fet al
teatre fa dècades: des de portar, el
1937, els personatges del Juli Cèsar
de Shakespeare a la Itàlia deMus
solini amb uniformes feixistes fins
a muntarMacbeth només amb ac
torsnegres.
Tot i que a l’obra, conclou Váz

quez, en cap cas no han volgut fer
unabiografia, sinóacostarsea l’es
sència del geni, a la seva estètica
comaartista, raóper laqual al final
la peça “és un frau sobre un altre
frausobreunaltre frau”.!

L’autordiuquehan
intentatacostarsea
l’estèticadeWelles
comaartista,molt
relacionadaambel frau
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Una escena d’Orson surt, perseguit per un ós, de Gerard Vàzquez, al teatre Gaudí


