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Héctor Alterio fa una gran composició d’un 
malalt d’Alzheimer. MIGUEL ÁNGEL DE ARRIBA

Fosa a blanc  
d’un magnífic  

Héctor Alterio

TEATRE

‘El padre’ TEATRE ROMEA 115 DE SETEMBRE 

El padre és un vehicle perfecte per al 
lluïment d’un actor. I els protago-
nistes de l’obra a França, Anglater-
ra i els Estats Units han rebut per 
la seva interpretació les màximes 

distincions de cada capital. Héctor Alterio no 
desaprofita l’ocasió per aconseguir, amb 87 
anys –els compleix demà–, un triomf rotund 
que va fer posar dreta la platea del Teatre Ro-
mea en la inauguració de la nova temporada. 

La gran virtut de l’obra del francès Flori-
an Zeller, que aborda un tema tan dolorós com 
l’Alzheimer o la demència senil, consisteix a 
contaminar l’espectador del desconcert que 
la malaltia provoca tant al malalt com a les 
persones del seu entorn, però alhora mante-
nint l’atenció amb dosis d’intriga –la música 
hi ajuda–. Zeller barreja amb molta habilitat 
la realitat amb l’alteració que provoca la ma-
laltia fins a fer-nos dubtar de quina és aques-
ta realitat i quines són les veritables intenci-
ons dels que envolten el malalt.  

El personatge creat per Zeller és un home 
de caràcter que rebutja les infermeres que la 
seva filla contracta perquè l’atenguin, que té 
les seves obsessions i que a poc a poc va esbor-
rant els records enmig d’una gran confusió. 

No hi ha dubte que qui desafortunadament 
hagi patit la difícil convivència amb aquesta 
malaltia trobarà molts punts de coincidència 
que donen plena credibilitat a la narració, que 
passa pel dolor però també pel riure, amb la 
comicitat tendra que provoquen algunes re-
accions insospitades del malalt. Això sí, pot-
ser trobarà a faltar en la magnífica composi-
ció d’Héctor Alterio una organicitat menys 
vital i li sorprendrà la gran oralitat del malalt, 
però ben segur que es tracta d’una conven-
ció teatral necessària perquè la funció defu-
gi el drama insuportable i lacrimogen. Mal-
grat alguns moments, alguna expressió amb 
la mirada perduda, la funció no resulta espe-
cialment trista i ens acosta al problema amb 
honestedat i molt talent teatral. No per cone-
guda, la solució del progressiu despullament 
de l’escenografia fins a la fosa a blanc resul-
ta menys eficaç, en el marc d’una bona direc-
ció de José Carlos Plaza i d’un repartiment 
al servei del protagonista.e 
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Rostres barcelonins captats per 
la mirada benèvola d’Outumuro

rostre de Rosa Regàs. “M’agrada 
per la seva puresa, és el més simple, 
no hi ha maquillatge ni posada en 
escena. Es pot dir que és la sessió 
més naïf, si es compara amb d’altres 
que han tingut molta més prepro-
ducció”, explica. 

Treure el millor de cadascú 
Outumuro, que es va reinventar 
com a fotògraf als 40 anys després 
de la seva etapa com a director d’art, 
dissenyador gràfic i il·lustrador, as-
segura que intenta establir una re-
lació de confiança cada vegada que 
fa un retrat. “Les models saben que 
són transmissores del que vol ex-
pressar la moda en cada moment, 
posar-se davant la càmera és la seva 
professió, no li tenen por. A la majo-

ria d’actors, en canvi, no els agraden 
les càmeres. El més fàcil és dir-los 
que interpretin un personatge”, ex-
plica. Per exemple, Carme Elias es 
posa en la pell de l’editora Diana 
Vreeland, a qui va interpretar a 
Al galop. Lluís Homar té la mirada 
perduda perquè interpreta el paper 
de cec que feia a Los abrazos rotos. 
Ariadna Gil sembla que s’hagi esca-
pat de Desitjant estimar, de Wong 
Kar-wai. Als esportistes, que segons 
el fotògraf els costa estar quiets, els 
proporciona una pilota. 

Totes les fotografies de l’exposició 
són d’encàrrec. Retrats que Outumu-
ro ha fet per a diferents publicacions. 
El fotògraf té un arxiu gràfic que aple-
ga més de 10.000 negatius i una gran 
quantitat de material digital. Aques-
ta és la seva segona exposició. La pri-
mera va ser Outumuro Looks. 20 anys 
fotografiant moda, que es va poder 
veure al Disseny Hub de Barcelona 
el 2010. “M’havia passat 25 anys fent 
fotografies, però després entregava el 
material i ja no el veia més. Quan vaig 
veure part de la meva obra exposada 
el 2010, em va impactar. Un dia vaig 
recórrer les sales sense gent i em vaig 
posar a plorar”, diu.  

El fotògraf lamenta que sigui tan 
difícil veure exposicions de fotògrafs 
a la ciutat. “Tenim petites col·leccions 
en molts museus, però no tenim cap 
entitat, cap lloc. S’han deixat perdre 
moltes col·leccions. El Palau Robert 
té més programació de fotografia que 
no pas centres que es diuen de la 
imatge. Els organismes oficials no ens 
han fet mai gaire cas”, conclou.e

El Palau Robert exposa 80 retrats del reconegut fotògraf 

Dos dels retrats inclosos en el recorregut de l’exposició Outumuro BCN retrats, que avui s’obre al públic: el 
ballarí Cesc Gelabert i l’actriu Carme Elias. MANUEL OUTUMURO

FOTOGRAFIA

“No faig grans experiments perquè 
no m’agrada ser trencador. Tampoc 
sóc de moments robats; passo dues 
o tres hores amb el fotografiat. Diria 
que les meves fotografies són repo-
sades, elegants”, confessa el fotò-
graf Manuel Outumuro (A Merca, 
Ourense, 1949). És un fotògraf de 
mirada benèvola. Assegura que vol 
treure la màxima bellesa de cada 
rostre: “La càmera és com una arma, 
prémer el botó és disparar. Si el fo-
tografiat és una persona que no co-
neixes no pots anar a sac i començar 
a disparar. Has de proporcionar 
l’ambient propici per obtenir la mà-
xima generositat del fotografiat”, 
diu. “No sóc Diane Arbus, no 
m’agrada emprenyar la gent per 
treure el pitjor de cadascú: jo vull la 
seva millor cara”, afegeix. Des d’avui 
i fins al 26 de febrer, 80 dels seus re-
trats –tots de barcelonins o perso-
nes vinculades amb la ciutat– es po-
den veure al Palau Robert. 

Per l’exposició Outumuro BCN 
retrats hi desfilen els rostres d’ac-
tors com Carme Elias, Eduard Fer-
nández i Lluís Homar; arquitectes 
com Beth Galí i Òscar Tusquets; es-
criptors com Rosa Regàs, Eduardo 
Mendoza i Enrique Vila-Matas; 
models com Martina Klein i Veró-
nica Blume, i esportistes com Xavi 
Hernández i Pau Gasol. L’exposició 
comença amb una de les fotografi-
es més estimades d’Outumuro: el 
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Manuel Outmuro davant del 
retrat de Pérez Cruz. FRANCESC MELCION


