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SERGI MATEU RET HOMENATGE AL GRAN OSCAR WILDE AMB UN ESPECTACLE DIRIGIT PER ELL MATEIX QUE VOL

OFERIR-NOS UNA ÀMPLIA VISIÓ TANT DEL TALENT DE L’IRLANDÈS COM DE LA SEVA BIOGRAFIA PERSONAL

El geni que hi ha darrere l’enginy

El 14 de febrer del 1895, el te-
atre Saint James de Lon-
dres acull l’estrena de La
importància de ser Frank al
bell mig d’una enorme expec-
tació. I aquella nit d’estrena
que poc fa presagiar el dra-
ma que està a punt de caure-
li damunt, tothomvol ser
al costat d’un OscarWilde
que té ara mateix una altra
obra de gran èxit a la carte-
llera londinenca (Unmarit
ideal), que desprèn ironia i
enginy, que brilla a totes les
festes i que ha fet el cim amb
la seva enlluernadora nova
comèdia. Només una perso-
na desentona enmig de l’en-
tusiasme general: el marquès
de Queensberry. El pare de
Lord Alfred Douglas (el jove
amant deWilde) té la inten-
ció de presentar-se al teatre
amb un ramde verdura po-
drida, quelcom queWilde
aconsegueix impedir negant-
li l’admissió al teatre. Però

el queWilde no pot impe-
dir és que l’enfurismat mar-
quès acabi presentant contra
ell una acusació de sodomia
que li acaba costant una con-
demna en règim de treballs
forçats. Poc més de dos anys
després d’aquella triomfal nit
d’estrena –el 29 demaig del

1897–, unWilde enfonsat surt
de la presó de Reading.

‘De profundis’
Com diu SergiMateu, la bi-
ografia deWilde es divideix
en dos períodes contraposats.
El període al llarg del qual
Wilde esmenjava elmón i

el període en què el món se’l
va menjar a ell. I Mateu està
convençut que cap d’aquests
dos períodes és prou ben co-
negut a casa nostra, perquè
sovint la brillantor que des-
prèn el que va escriure i va
deixar ditWilde i l’excés de
frivolitat amb què han sigut
tractades les seves comèdi-
es ha impedit apropar-se al
personatge en tota la seva
complexitat. Que és, preci-
sament, el que ell es proposa
fer al llarg d’aquest especta-
cle en el qual s’ha implicat
ben a fons. I al qual ha posat
com a títol aquell Sempre teu,
Òscar amb quèWilde signa-
va les cartes adreçades a les
persones per les quals sentia
un especial afecte i que aquí
funciona en un doble sentit.
El títol vol manifestar l’agra-
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El jove repartiment de l’obra ho dona tot. FOTO: FABRIZIO CORTESI

Estigueu a l’aguait! Estan so-
nant els tres timbres amb què
sempre s’anuncia el comença-
ment d’una representació. Però,
aquesta vegada, la sensació
que tenim és que, si no entrem
a temps a la classe (perdó, vull
dir a la sala teatral), el profe ens
posarà falta i trucarà als nostres
pares o tutors. I és que, gràcies
a l’enginyós concepte esceno-
gràfic dissenyat per Jordi Bul-
bena, aquest cop entrar al TGB
s’assembla molt a entrar en una
gran aula amb parets cober-
tes de pissarres i més pissarres,
totes plenes a vessar de lliçons
que haurem d’anar aprenent si
volem passar de curs. Però no
una aula a l’estil de ‘Merlí’, far-
cida d’adolescents que quan de
sexe es tracta saben llatí, i que
acostumen a fer amb el seu cos
allò que el cos els demana. No,
en aquesta aula es respira re-
pressió i silenci absolut pel que

fa a aquestes matèries. Per això,
els adolescents, que protago-
nitzen aquest magnífic musical
inspirat alhora en una trenca-
dora obra teatral de Frank We-
dekind, fan com han fet des de
sempre els adolescents amb ga-
nes d’expressar allò que el món

adult sembla tenir poques ga-
nes d’escoltar: es refugien en la
música. En aquest musical, els
adults no hi tenen res a cantar,
només ells ho poden fer!

Passem el micro!
De fet, al muntatge original de

l’obra estrenat a Broadway i al
West End, sovint els personat-
ges es treien de la butxaca un
micro manual a l’hora de po-
sar-se a cantar, per remarcar
encara més la diferència entre
el món adult repressor sense
cap mena de melodia i el crit
interior transformat en tema
musical. Un detall al qual, per
cert, ret homenatge aquest ex-
cel·lent muntatge quan arriba
l’hora de regalar el públic amb
un bis. Parlant de música, val
a dir que en la partitura com-
posta per Duncan Sheik (que
recentment ha tingut la gosa-
dia de transformar en un musi-
cal ple de potentíssims temes
els crims en sèrie d’‘American
Psycho’) hi ha tant d’espai per
a la força rockera del moment
de rebel·lia com per a les ba-
lades plenes de desconcert i
desolació que exigeix una obra
per damunt de la qual plana
sempre l’ombra de la tragèdia.
I aquesta convivència entre la
ràbia i l’emoció ens arriba molt
ben modulada pel repartiment

reunit en aquesta proposta; un
repartiment que no es limita
a transmetre energia (de ve-
gades posar molta energia a
les coses sembla un recurs per
tapar altres mancances), sinó
que mostra, en tot moment, el
seu grau d’implicació en tots
els aspectes d’un treball exi-
gent tant en l’apartat vocal
com en el coreogràfic i l’acto-
ral. I un repartiment de quali-
tat força homogènia, tot i que
no em puc estar de remarcar el
talent especial que demostra
Eloi Gómez a l’hora de posar-se
sota la pell d’en Moritz. El cas
és que aquest projecte, impul-
sat inicialment per Marc Flynn
(un molt convincent Melchior),
més enllà d’algun desnivell
puntual, es presenta com una
de les més estimulants propos-
tes de teatre musical vistes a
Barcelona en aquests darrers
mesos. Així dona gust tornar
a classe (i que no s’enfadin els
actors que fan de pares i mes-
tres…; també ho fan molt bé!).
Teatre Gaudí Barcelona
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ïment que tant en Sergi com
tots plegats sentim pel lle-
gat creatiu que ens va deixar
Wilde. Un llegat que serà pre-
sent tota l’estona a l’escenari:
Mateu introdueix un resum
de la novel·la El retrat de
Dorian Grey i fragments de
La importància de ser Frank,
abans d’endinsar-se en les
profunditats deDe profundis,
la llarga epístola escrita a la
presó en què té tambémoltes
coses a dir a l’estimat Bosie,
com Lord Alfred era cone-
gut en la intimitat. PeròMa-
teu cedeix també la paraula a
aquelles persones que van ser
testimonis directes dels úl-
tims anys deWilde, abans de
ficar-nos en la trista habitació
d’un hotel de París en què va
morir. Que lluny quedava lla-
vors aquella nit d’estrena!

Sergi Mateu ho fa tot dins d’aquest homenatge. FOTO: BERTA TIANA


