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Deixa que t’expliquimalifetes
LLUÍS HOMAR ES POSA EN LA PELL DEL REI ASSASSÍ CAPAÇ DE FER-SE PASSAR SEMPRE PEL QUE NO ÉS,

GRÀCIES A UNES ACTUACIONS GENIALS QUE, COM DIU XAVIER ALBERTÍ, ACABEN FENT-NE UN TIRÀ FASCINANT

No em negareu que un dels
grans plaers que ens pro-
porciona el president dels
Estats Units d’Amèrica a la
sèrieHouse of Cards, Frank
Underwood, està en aquells
moments en què Underwood
passa de tot el que té al seu
voltant, mira directament a
la càmera i, com si ens parlés
de tu a tu, ens fa confidents
dels seus plans més maqui-
avèl·lics. Nosaltres, espec-
tadors privilegiats, sabem
llavors de primera mà el que
sovint ni els més estrets col-
laboradors d’en Frank es po-
drien arribar a imaginar.
Però deixeu que us digui

que el senyor president, per
molt perversament engi-
nyós que es mostri, no ha
inventat res. El que ha fet
és aprendre la lliçó que ofe-
reix el Ricard III de Shake-
speare (que, per cert, va ser
interpretat també als esce-
naris per Kevin Spacey) des
del mateix moment en què
ens regala el seu cèlebre pri-
mer monòleg. És a dir: des
del mateix moment en què
ens deixa clar que, a ell, els
temps de pau i amor no li es-

cauen gens. Com que el seu
cos deforme l’ha fet poc apte
per lliurar-se als jocs amo-
rosos, decideix que el millor
és dedicar tots els seus esfor-
ços a assolir el poder mitjan-
çant els paranys més sofisti-
cats. Com li passa al mateix
Hamlet, aquest Ricard de-
mostra haver nascut amb
ànima de director d’escena
capaç d’entabanar tothom.

I si fessis una mica de teràpia?
El cas és que, al llarg de l’o-
bra, Ricard demostra ser
també tot un actoràs. I na-
turalment, només un altre
actor de primera com ara
Lluís Homar se’n pot sor-
tir d’encarnar un personat-
ge així. Curiosament, Homar
acaba de publicar un llibre
(Ara comença tot) que té molt
de gran exercici de sinceri-
tat, en el qual ens explica de
quina manera, durant massa
temps, actuar ha significat
per a ell una recerca cons-
tant d’aprovació que amaga-
va al darrere moltes mancan-
ces personals; la necessitat
d’elogi anava més enllà de
la vanitat o, com ell diu, de
“la maleïda enveja que tot ho
embruta”. Arribar al fons de

les causes que el feien sentir
així ha requerit moltes hores
de teràpia. Però la teràpia
només és efectiva quan un
la vol rebre. I diria que en el
cas de Ricard les mancances
(el seu aspecte) no són pas la
causa que dona origen al seu
comportament, sinó l’excu-
sa perfecta per justificar-lo.
Al cap i a la fi, el protagonis-
ta d’aquesta “gran festa de

la teatralitat” (així defineix
l’obra Albertí, el seu director)
amb repartiment aclaparador

demostra també, quan vol,
que és un seductor irresisti-
ble. Com són, els actors!

RAMON OLIVER

Lluís Homar interpreta Ricard III al Teatre Nacional de Catalunya. FOTO: DAVID RUANO

Amb la participació de
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RICARD III

DE WILLIAM SHAKESPEARE. DIR.: XAVIER ALBERTÍ. INT.. LLUÍS HOMAR, ROGER
CASAMAJOR, JORDI COLLET, ANTONI COMAS, CARME ELIAS, ORIOL GENÍS,
ROBERT GONZÁLEZ, JOEL JOAN, LINA LAMBERT, ALBERT PRAT, ANNA SAHUN,
AINA SÁNCHEZ, JULIETA SERRANO. LLOC: TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA (SALA
GRAN). PLAÇA DE LES ARTS, 1. METRO: GLÒRIES (L1). TEL.: 933 065 700. DATA: FINS

A L’11/6. PREU: 14-28€. HORARI: DE DC. A DS., 20H; DG., 18H.• Tnc.cat


