
nLuis Bermejo (Madrid, 1969) és
l’encarregat d’interpretar Joan
Carles I a l’obra El rey, de la com-
panyia madrilenya Teatro del
Barrio. El muntatge, en castellà,
escrit i dirigit pel també actor Al-
berto San Juan, qüestiona el paper
de la monarquia espanyola en els
darrers 40 anys.

P Com es posa un actor en la
pell del rei?
R És un personatge que forma
part de la història més recent i, a
més a més, està viu. Es tracta d’ha-
bitar-lo amb la partitura de l’actor,
que és el text, i a partir d’aquí es
comença a investigar i a pregun-
tar-se els perquès de la seva acció.
A més, com que està omnipresent
en la funció, el director també és
la millor guia i, en aquest cas, es
tracta d’Alberto San Juan, que a
més ha escrit el text i també actua
en l’obra. No hem volgut fer una
imitació per evitar el risc de caure
en la paròdia, però hi ha sàtira i
moltíssim humor perquè ajuda a
revelar veritats. Una imitació del
rei no tenia sentit, perquè he de
defensar el personatge en tot el
que diu, perquè li va la vida.  
P Així, en l’obra es tracta bé la
persona però no la institució?
R L’obra és un judici a la monar-
quia, a què ha significat en els úl-
tims 40 anys, i els espectadors són
el tribunal. El text ja ho diu tot. Pel
que fa a la meva actuació, inter-
preto el rei Joan Carles I, però tam-
bé la persona que hi ha al darrere.
Evidentment hi ha aromes o sug-
gerències de Joan Carles, referèn-
cies a la seva persona, també físi-
ques, de gestualitat, però en el text
hi és tot. La tendència dels qui fem
l’obra es pot suposar, però no vo-
lem ser tendenciosos: no hi ha
burla, hi ha reflexió, però amb hu-

mor. El teatre documental que
afronta Teatro del Barrio és didàc-
tic, i qüestiona com ens organit-
zem. És un projecte molt interes-
sant per a la ciutadania.
P Fan una crítica ferotge de tot
el que es va gestar durant la
Transició i que encara perdura
en la societat espanyola. La clau
de l’obra és veure la relació que
estableix el rei amb una dotzena
de personatges, des de Franco
fins a Felipe González?
R Per entendre la figura del rei, el
que ha significat, la clau és enfron-
tar-lo a personatges que hi van te-
nir relació i que són interessants en
la història d’Espanya, alguns d’an-
teriors a la Transició, però sobretot
d’aquest període, perquè va ser
important: es va imposar un rei, tot
i que ningú no el volia, i la sensació
que tinc, duent El rei a molts in-
drets d’Espanya, és que ningú no
el vol ara. Crec que hem de comen-
çar a madurar: apareix en molts
actes públics com a cap de l’estat,
però no representa ningú, perquè
ningú no l’ha votat. Naixem amb el
caràcter de súbdits sense haver-ho
demanat. Es veu que necessitem
que algú ens tuteli.
P L’obra, basada en documen-
tació històrica, es nodreix de fra-
ses reals dels personatges. Qui-
na és la frase que més l’impres-
siona de les que pronuncia Joan
Carles I?
RN’hi ha diverses, d’extractes del
llibre de converses del rei amb
José Luis de Vilallonga. N’hi ha
una sobre el 23-F que diu: «La
gran revelació d’aquella nit és la
maduresa de tots els espanyols.

Tots van comprendre que el deso-
dre més mínim als carrers seria
l’excusa perfecta per als colpistes,
així que ningú no es va mobilitzar,
tothom va quedar-se  a casa». Sob-
ta la lectura que fa d’aquella nit.
Primer, diu que no es va mobilit-
zar ningú, i és mentida. Però, a
més, interpreta el terror, que va te-
nir molts espanyols expectants,
com a maduresa. 
PTracten el 23-F i el terrorisme
d’estat, però també la mort per
execució de Puig Antich i la ma-
tança del 3 de març a Vitòria. Per
què creu que predomina el relat
únic sobre aquestes qüestions?
R Són fites sobre com es va fer la
Transició, amb atrocitats que es-

tan impunes en nom de la demo-
cràcia i del bé comú, i que era ter-
rorisme d’estat ho hem pogut sa-
ber més endavant. Ara sembla
que a Rodolfo Martín Villa una jut-
ge argentina el vol encausar pels
fets de Vitòria, però hi ha molts
misteris que els poderosos i el go-
vern actual no volen desvelar.
Crec que els ciutadans necessiten
saber per tenir un esperit crític.
Però aquesta obra i el projecte de
Teatro del Barrio tracten de qües-
tionar la realitat oficial, que molts
cops no es contrasta.
P Precisament, l’obra arriba a
Manresa quan fa poc s’ha reve-
lat que Adolfo Suárez es va plan-
tejar convocar un referèndum

sobre monarquia o república,
però que es va descartar perquè
les enquestes vaticinaven la cai-
guda del regnat de Joan Carles I.
La ficció s’ha avançat a la reali-
tat?
R El bon teatre mira de donar
llum a tanta ombra, a tantes tene-
bres, i estem veient que, a poc a
poc, sortiran moltes més coses,
però amb comptagotes i en se-
gons quin mitjà de comunicació.
D’aquesta manera, el ciutadà con-
tinua humiliat i menyspreat. La
realitat és bastant trista, però hau-
rem de continuar lluitant per ex-
plicar la història de la forma com
la viuen els qui ens envolten, amb
una versió dels fets independent.
P Han rebut pressions d’algun
tipus per aquesta obra?
RNo, la veritat és que hem tingut
absoluta llibertat. I no ens ha tru-
cat ningú, ni la Casa del Rei. No-
més hem tingut dos incidents aï-
llats, no representatius del movi-
ment social: a València, amb uns
xavals amb un megàfon; i a Torre-
lodones (Madrid), ens van acusar
de proetarres amb uns cartells pe-
tits i mal fotocopiats. I també és
cert que a molts llocs els progra-
madors els costa portar la funció
perquè no es volen arriscar a tenir
reaccions en contra.

ALTRES PROPOSTES
IMATGE PROMOCIONAL «EL LLIBRE DELS MORMONS»

 Dissabte i diumenge, a les 18 h.
Lacetània Teatre de Solsona finalitza
el festival Trau amb una obra a càrrec
de la mateixa entitat. És el retorn del
musical dels creadors de South Park,
que ja va triomfar a Solsona fa un any
i mig en la versió d’Arnau Abella. L’es-
pectacular i ambiciosa producció de
mormons i ugandesos, amb música
en directe, incorpora novetats: canvis
en el repartiment, en l’escenografia i
un nou tema musical. Teatre Comar-
cal de Solsona. Entrades: 10 euros. 

IMATGE PROMOCIONAL «FROM THE HEART OF AFRICA»
 Diumenge, a les 18 h. Els Esclat
Gospel Singers estrenen nou especta-
cle per celebrar el quinzè aniversari.
Amb un repertori de gospel africà, es-
taran acompanyats de la Barcelona
Big Latin Band. L’espectacle s’enregis-
trarà, amb el finançament de micro-
mecenes a través de Verkami.
Queden 10 dies per fer donacions, i
s’han assolit 4.235 euros dels 5.300
necessaris. Sala Gran del teatre
Kursaal de Manresa. Entrades: 15
euros, i 12 euros amb descomptes. 

FINAL DEL CAMPIONAT 
DE PUNTS LLIURES 2016

 Diumenge, a les 12 h. Pel 65è
aniversari del Grup Sardanista Din-
tre el Bosc, Manresa acull la final
del campionat de punts lliures, que
aplegarà 350 dansaires de les 20
millors colles sardanistes de tot Ca-
talunya, de les categories alevina,
infantil, juvenil, gran i veterana. Són
la modalitat de sardana esportiva
més espectacular, amb coreografies,
salts i passos diferents dels habi-
tuals. Pavelló del Nou Congost. 

Entrevista Luis Bermejo
Actor. La seva carrera teatral ha estat unida durant anys al prestigiós Teatro de La Abadía de Madrid, i ha col·laborat de forma habitual amb la companyia
Animalario, i ara amb Teatro del Barrio. Ha fet televisió i cinema, amb films com «Una palabra tuya» (nominat a actor revelació) i «Días de fútbol»

«Naixem súbdits sense haver-ho demanat»

Luis Bermejo en el seu paper de Joan Carles I. OJOVIVO/IMATGE PROMOCIONAL

 La companyia madrilenya Teatro del Barrio porta al Kursaal l’obra «El rey», que qüestiona el paper de la monarquia espanyola

Pepa Mañé
MANRESA

A la Transició es va
imposar un rei i la

sensació que tinc és que
ningú no el vol. Hem de
començar a madurar»

No hem volgut fer
una imitació, 

però hi ha sàtira i
moltíssim humor perquè
ajuda a revelar veritats»

L’ESPECTACLE

«El rey»

Sala Gran del teatre Kursaal. Passeig de
Pere III, 35. Manresa. Dissabte, a les 21 h. Dra-
matúrgia i direcció: Alberto San Juan. Intèr-
prets: Luis Bermejo, Alberto San Juan i Javier
Gutiérrez. 20 euros i 18 euros amb descomptes.
A la venda a les taquilles, al 93 872 36 36 o
www.kursaal.cat.
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