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JUSTO BARRANCO
Barcelona

AngelLlàcernopara. I a
estones sembla que és
per tot arreu.Acabade
reestrenar al Teatre

Nacional de Catalunya (TNC) el
musicalMoltsorollpernores,que
no és una simple reposició per
què han canviat vuit actors i ha
afegitungagnou.Protagonitzaal
teatre Lliure deGràcia Relato de
un náufrago amb Emilio Gutiér
rez Caba, paper per al qual s’ha
aprimat 14 quilos, i fa molta pat
xoca.Idesdel2dedesembrediri
geix iprotagonitzaal teatreBarts
per tercer any consecutiu el mu
sicalElpetit príncep.

Lliure, TNC, Barts... Deixarà
llocperaalgúmés?
No tincmés temps! En realitat és
nomésqueheanatacumulantco
ses que m’han anat bé. El petit
príncep, amb la de dies que falten
perquè es reestreni, ja ha venut
10.000entrades.L’anyquemillor
ens va. A mi m’agrada comprar
entrades per coses que no conec,
però a molta gent no. I pensen
que si torna per tercer any ha
d’estar bé. Això pot acabar trans
formantse en “és Nadal, anem a
veure El petit príncep”, que és el
quem’agradaria. Però va ser una
sorpresa. Amb Molt soroll igual,
ja tenimel50%venut.

Si va acumulant èxits, pot
acabarsaturant lacartellera.
La gent ho compra. Compra Àn
gelLlàcero lescosesqueheesco
llit. Van amb fills a veure El petit
príncep i solsMolt soroll oRelato
de un náufrago. Al nàufrag vénen
moltes senyores que em diuen:
“Jo t’estava esperant des que vas
fer A little night music”. Encara
existeix aquella generació de
quanvaigcomençaramb23anys,
ja fa vint anys. Vaig fer A little
nightmusic, que tothomdeia que
hofeiatanbé,vaigferMeinkampf
iSalinger amb laPortaceli... tenia

una carrera d’actor dramàtic i de
musical que després, durant
15 anys,haestatmoltdiluïda.No
méshepogut exercirdedirector,
perquè no tenia temps per estar
alsteatresfentd’actor.Iaramolta
gentemdiu“jot’esperavadesde”
o“jo jahosabia”.L’altra fraseque
em diuen molt és “m’ha sorprès
molt”,perquènos’esperavenque
pogués fer un paper com el del
nàufrag.Noséperquèunactorde
musicalhadeserpitjorqueunde
text, si sap fer més coses. Però
sempre hi ha aquest menyspreu
per l’actor de musical. Collons,
fesho tu! És la mania de fer ser
menysalsaltresper ser tumés.

La multifunció és un mite.
Comfatotaixò?
Sóc com un restaurant de costa
en temporada alta. No tanquen
de juny a octubre. Cadadia i a to
tes hores. Ho faig organitzant
me. Dormo vuit o nou hores dià
ries. I tinc un assistent personal
que em fa fins i tot els tàpers amb
el dinar.Almeunòvio el vaig avi
sarquearavindrienquatremesos
difícils i que hauria de tenir paci
ència.Im’organitzotanbéqueho
prefereix ara, perquè si no, quan
tinc lliure, m’escapo a descansar
a l’Empordàpernopensarenres.

Ara torna un Molt soroll
per no res amb molts canvis

d’intèrprets.Esnotarà?
Sónvuitcanvis.Iungagenelqual
quatre actors es van dient bona
nit, bona nit sense parar. És la
il∙lusió d’aquest any: veure quant
potallargarseaquestgagabsurd.
Sobreelscanvis,SílviaAbrilnoté
res a veure amb Bea Segura. La
Sílvia ésmoltmés còmica. Anava
amb mi a la mateixa classe de
l’Institut del Teatre. Feia unes
tragèdies que recordo. Era tan
bona que abans d’acabar se’n va
anar amb Comediants. Però la
gent no la coneix com a actriu
dramàtica. Amb tota la pseudo
polèmicadel’anypassatdequèfa
Àngel Llàcer dirigint una obra al
TNCvaigpensar:agafalanenade
Shrek i posala a fer de Beatrice.
Als que es van horripilar llavors
pot provocarlos una indigestió.
Em sento sempre com excusant
me inom’hed’excusarderes.

Comvaviure lapolèmica?
No va amb mi. Jo vaig fer el que
havia de fer: un bon espectacle
queomplís la sala. XavierAlbertí
ja va dir que si aquesta obra l’ha
guésdirigidaunsuecinosesabés
que ésÀngel Llàcer tothomesta
riaal∙lucinant.

OncomençaLlàcerions’aca
bael seupersonatge?
Unésmoltspersonatges.Si fasde
personatge mediàtic perquè
t’han contractat ets d’una mane
ra, a la tele d’una altra, al teatre
d’unaaltra.Nosé si sem’hamen
jat el personatge televisiu però
crec que poques persones ara te
nen tanta relació amb el teatre
comjo.Potser janosócelde la te
le.Latele,quandeixemdesernò
vios, em deixarà ella. La carrera
d’actornos’acaba.

Quèvol fer?
M’agradaria tenir una com
panyia. Tinc 42 anys, calculo
que als 55... Com sóc. Capricorn.
M’hihedeposar.M’agradaria te
nir un teatre i una companyia.
Potsergràciesalanòviad’aquests
15 anys...c

LLIBERT TEIXIDÓ

L’actor i director Àngel Llàcer fotografiat dimecres passat

“M’agradaria tenir
un teatre i unacompanyia”

Àngel Llàcer, que reposa al TNC ‘Molt soroll per no res’

EL RETORN DE ‘MOLT SOROLL’

“A qui el va horripilar
veure’m al TNC se
l’indigestarà veurehi
la nena de Shrek”

PREJUDICIS INTERPRETATIUS

“Sempre hi ha aquell
menyspreu per
l’actor demusical;
doncs fesho tu!”

ENTREVISTA

PRÒXIMS CONCERTS

« Tornen al Palau amb un
flamant repertori d’estrena,
dedicat als colossos del swing
comKing Oliver, Louis Amstrong
i Jelly Roll Morton. »

MADELEINE
PEYROUX
Secular Hymns

« La chanteuse nord-
americana es reivindica
com un dels talents més
personals, expressius i
seductors del jazz actual. »

25 de novembre
PALAU DE
LA MÚSICA

www.jazz.barcelona

AVUI!

LA LOCOMOTORA
NEGRA
Jazz Giants
2 de desembre
PALAU DE LA MÚSICA

ALA.NI JAMES RHODES
1 de desembre
TheWittmore

24 de febrer de 2017
Palau de la Música

IVÁN ‘MELÓN’
LEWIS & LICEU
BIG BAND
29 de novembre
Conservatori del Liceu

MARC COPLAND
- JOHN ABER-
CROMBIE DUO
30 de novembre
Conservatori del Liceu

ROYAL SOUTHERN
BROTHERHOOD
30 de novembre
Luz de Gas

NILS WOGRAM
- BOJAN Z
28 de novembre
Conservatori del Liceu

SOPAR +
CONCERT


