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Llàcer iGutiérrezCaba fan
reviureGarcíaMárquez
‘Relato de un náufrago’ arriba per primer cop al teatre

JUSTO BARRANCO
Barcelona

“Dosmonstres.Duesmaneresde
fer teatre en un mateix especta
cle”, diu de broma Àngel Llàcer
mentre la premsa el fotografia al
costat d’Emilio Gutiérrez Caba
enunsofàdelbardelTeatreLliu
re de Gràcia. Llàcer posa amb el
seu habitual humor la bena
abans de la ferida, abans que a la
roda de premsa li preguntin què
fa un noi com ell en un lloc com
aquest, interpretant el Relato de
un náufrago de Gabriel García
Márquez al costat d’un tòtem
com Emilio Gutiérrez Caba.
Abans que l’obliguin a recordar
queésunhomede teatre.
“Àngel, a tu que el públic

t’identifica com a actor demusi
cal...”, l’interpel∙len. “Ah, sí? Jo
em pensava que em coneixien
per la tele”, interromp. “...com
vas acabar en aquest projecte?”,
continuen. “Doncs mira, això
que dius és una cosa amb què he
deviure.Vaigacabarelsestudisa
l’Institut delTeatre, era un actor
reconegut, una jove promesa, i
undiaelmóndelatelevisióemva
seduir i hi he gastat molta ener
gia, tot i que no he deixat de fer
mai teatre. Però sabia que mal

grat això ara hauria de convèn
cer. ‘ElLlàcerara fa teatre,aveu
re’. Sort en tincqueemsurtbé”.
No només no ha deixat de fer

teatre sinó que fa sacrificis per
ferne com si busqués un Oscar:
gràciesaunentrenadorpersonal
quatre dies a la setmana ha per
dut 12 quilos. Perquè a l’obra dó
navidaaunnàufragqueestàdeu
dies a la deriva en un bot sense

menjarnibeure. Iperquè lapeça
s’homereix:éslaprimeravegada
que Relato de un náufrago –s’es
trena el dia 3 al Lliure– puja a un
escenari.GarcíaMárquezerare
ticentaadaptar les sevesobresal
cinema o al teatre, però la seva
agent, Carmen Balcells, va deci
dir fa uns anys donar els drets a
MarcMontserratDrukkerquan
aquest li va explicar el seu pro
jecte per convertir aquest repor
tatge periodístic sobre un nàu

frag que es converteix en heroi
nacionaldesprésde sobreviure a
una tempesta i en acabat en em
pestatquansesapqueeldestruc
tor del qual cau anava sobrecar
regat de contraban. Elmariner li
va explicar la seva peripècia a
Gaboielllavapublicarperentre
guesaldiariEl espectadorel 1955
amb un enorme èxit. Però amb
els anys el nàufrag i el narrador
anirien a judici pels drets d’au
tor: leshistòriessóndequi lesviu
odequi lesescriu?
Partint d’aquesta idea, Mont

serratDrukker ha plantejat
l’obracomunconte,unahistòria
d’aventures explicada entre dos:
l’autor, que interpreta Gutiérrez
Caba, i el nàufrag, Llàcer. “La
història comença sent del nàu
fragperòapocapoc l’autor, com
a persona que transforma la rea
litat amb una màgia, el realisme
màgic, se la fa tambéseva”,diuel
director. Llàcer compara els deu
diesenunabarcaambtotunpro
césvital: “Hihamomentsquetot
va bé, moments que necessites
lluitar contra els taurons, mo
mentsdetranquil∙litat,moments
que t’abandones i et deixes mo
rir. Fins arribar a terra, que arri
boa lavidaperòqueéscomsiar
ribésa lamort”.c

DAVID RUANO

Emilio Gutiérrez Caba i Àngel Llàcer en una escena deRelato de un náufrago, al Lliure

“‘ElLlàcerarafa
teatre,aveure’; sorten
tincqueemsurtbé”,
diudebromal’actor,
quehaperdut12quilos
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JOSÉ MERCÉ
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«Amb ‘Doy la cara’ Mercé dona
un nou pas de gegant per uni-
versalitzar el flamenc sense
perdre rigor ni profunditat. »
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PRÒXIMS CONCERTS

29/10 LAS MINAS PUERTO FLAMENCO
30/10 JOEL TORTUL-LEONEL CAPITANO

31/10 JAMES VINCENT McMORROW
31/10 CATFINGERS 01/11 LIZZ WRIGHT

02/11 SFJAZZ COLLECTIVE 03/11 NORMANTON
STREET 03/11 GONZALO RUBALCABA

4/11 SWING VANDALS 4/11 BRANDEE YOUNGER
05/11 LICEU’S SUPERSAX PROJECT

Horari:
De dimarts a diumenge
de 10 a 20 h

Pl. de lesGlòriesCatalanes,
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Rellotge personal de penjarMonnier &Mussard, 1720-1760
Peçade l’exposiciópermanent“Extraordinàries!
Col·leccionsd’artsdecoratives id’autor”.


