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Llàtzer Garcia radiografia 
la desil·lusió al Lliure
3‘Sota la ciutat’ beu de ‘Vía revolucionaria’, la novel·la de Yates

SONIA ÁVILA  
BARCELONA

Quan el dramaturg Llàtzer Garcia 
(Girona, 1981) buscava una història 
nova per portar-la a l’escenari, va tro-
bar en la novel·la Vía revolucionaria, de 
Richard Yates, una llavor d’inspira-
ció. Va atrapar la seva atenció l’esce-
na en què una parella cau en un silen-
ci avassallador davant l’angoixa que 
els causa el seu fracàs professional. 
 Garcia va convertir aquest mo-
ment en l’eix argumental de Sota la 
ciutat, una obra sobre la recerca dels 
somnis que, després d’estrenar-se en 
l’última edició del Festival Tempora-

da Alta, ara es presenta al Teatre Lliu-
re de Montjuïc, on estarà fins a l’1 de 
maig vinent.

TRAMPES I OPORTUNITATS / Sota la direc-
ció del mateix Garcia, la companyia 
Arcàdia representa aquesta història 
que transcorre a la Barcelona actual. 
En la novel·la, la parella protagonista 
es trasllada a París; en la història de 
Garcia, Dàlia (Muguet Franc) i David 
(Oriol Casals) trien la capital catalana 
per provar sort. Ella, en l’actuació; 
ell, en l’escriptura. El que no saben és 
que la ciutat amaga tantes trampes 
com oportunitats, i tots dos s’enfron-

ten a obstacles socials i personals que 
converteixen la seva peripècia en  
un drama amb tocs irònics en el qual 
fan el seu paper un veterà director  
teatral caigut en desgràcia i una am-
biciosa artista bolcada en les xarxes 
socials.
 En el muntatge participen també 
Albert Pérez, Marta Aran i Laura Ló-
pez. Tots els personatges són, d’algu-
na manera, professionals que s’obs-
tinen per donar un «sentit extraor-
dinari» a la seva vida. A través d’ells, 
l’obra traça un retrat de la desil·lusió 
i la percepció del fracàs en la societat 
contemporània. H

DRAMA AMB TOCS IRÒNICS A MONTJUÏC

Ángela Molina debuta a BCN
3La veterana actriu estrena ‘César & Cleopatra’ amb Gutiérrez Caba

MARTA CERVERA
BARCELONA

L’
actriu Ángela Molina, 
amb una dilatada filmo-
grafia, debuta als seus 
esplèndids 60 anys en el 

teatre a Barcelona amb César & Cleo-
patra, una obra d’Emilio Hernández 
dirigida per l’experimentada Magüi 
Mira que va triomfar en l’últim Fes-
tival de Teatre Clàssic de Mèrida. 
Emilio Gutiérrez Caba, un altre vete-
rà i reconegut intèrpret de 73 anys, i 
els joves Ernesto Arias i Carolina 

Yuste completen el repartiment 
d’un enginyós text ple d’humor i 
emoció que porta a col·lació temes 
eterns com són el poder, la corrup-
ció i l’amor. ¿Què es dirien Cèsar i 
Cleopatra si es tornessin a trobar al 
segle XXI? ¿Què pensaria Cleopatra 
de l’actual situació a Egipte? I Cèsar, 
¿què opinaria del poder que ostenta 
actualment Alemanya, una terra de 
bàrbars fa 2.000 anys? Jugar amb el 
passat i el present és una de les claus 
d’aquesta peça que avui s’instal·la al 
Teatre Romea. 

 L’obra transcorre en uns imagi-
naris llimbs, un lloc on els eterns es-
perits de Cèsar i Cleopatra (Molina i 
Gutiérrez Caba) es retroben per re-
cordar, ironitzar i debatre sobres les 
seves gestes polítiques i sexuals, so-
bre les forces que mouen el món i so-
bre l’eròtica del poder. Però no estan 
sols a l’escenari. Amb ells apareixen 
també els seus àlter ego, el Cèsar i la 
Cleopatra de la seva època, interpre-
tats per Arias i Yuste. Ni un ni l’altre 
formaven part de l’elenc original.
 «Ha passat molt temps des de 

Mèrida. Els 15 dies que hem tingut 
d’assaig m’han ofert una nova opor-
tunitat per treballar, acoblar i ajus-
tar-ho tot de nou. A més a més, com 
que comptem amb altres instru-
ments, la creació és diferent. Ha si-
gut com tornar a començar», desta-
ca Mira, encantada de tornar al Ro-
mea, on l’any passat va presentar En 
el estanque dorado. 
 César & Cleopatra treu a col·lació 
que el món ha canviat poc aquests 
últims 2.000 anys. «En realitat, no ha 
passat res. Tot continua igual o pit-
jor», afirma el veterà Gutiérrez Caba, 
encantat de trepitjar per primera ve-
gada el Romea. «Encara que he actu-
at en molts teatres de Barcelona, al-
guns dels quals ja no existeixen, no 
havia actuat mai aquí, on sí que va 
treballar la meva àvia», recorda en 
un perfecte català.

SEGONA OPORTUNITAT / «El que té d’in-
teressant aquesta peça és que ofe-
reix als personatges la possibilitat 
de revisar la seva vida i poder esme-
nar els errors que van cometre, una 
cosa que a mi m’agradaria fer», 
apunta Molina, que en escena des-
plega els seus encants no només 
amb la paraula, també amb la músi-
ca i el ball. «Cleopatra va ser una do-
na valenta i agosarada que va saber 
governar el seu poble, al qual esti-
mava i amb el qual tenia una relació 
gairebé mística», subratlla.
 Però l’obra va més enllà de la his-
tòria i juga amb les hipotètiques ba-
ralles que tindrien la reina d’Egipte 
i l’emperador de Roma si tornessin a 
trobar-se. «L’arrencada és molt apas-
sionant. Cleopatra li retreu a Cèsar 
les seves múltiples aventures amo-
roses», explica Gutiérrez Caba. «Pe-
rò en això ella tampoc es queda cur-
ta», intervé Molina, que li dedica un 
somriure murri.   
 El paper que la història ha assig-
nat a un personatge i a l’altre també 
surt a col·lació a César & Cleopatra. Les 
dones sempre surten més malpara-
des als llibres d’història, però aques-
ta peça exalça la figura de Cleopatra 
com a gran estadista. H

PARELLA DE LUXE AL TEATRE ROMEA

33 Ángela Molina i Emilio Gutiérrez Caba, en un moment de ‘César & Cleopatra’, el juliol passat, durant el Festival de Teatre Clàssic de Mèrida.

JERO MORALES

Els joves actors 
Carolina Yuste i Ernesto 
Arias completen el 
repartiment de l’obra, 
que dirigeix Magüi Mira


