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Ja falta ben poc perquè arribi als escenaris un d'aquells espectacles que, només en veure els
ingredients, ja t'entren ganes d'assaborir. És l'anuncia't Cyrano, de Pau Miró-Lluís Homar, i
pràcticament la resta de l'equip que fa un parell de temporades ens va presentar Terra Baixa, una
perla que no ens cansaríem de veure ni de glosar. S'estrena aquest divendres dia 8 al Teatre
Municipal de Girona en el marc del Temporada Alta. Però els que no hi puguem anar no hem de
patir: el 15 de desembre s'installarà al Teatre Borràs de Barcelona, per fer la seva primera llarga
temporada seguint la mateixa ruta que Terra Baixa. L'únic problema és que les entrades volen:
https://tickets.grupbalana.com/balanatickets_borras/es_ES/entradas/evento/9652

Amb l'espectacle, Pau Miró i Lluis Homar es refermen en la seva vocació de "fer teatre popular
d'alt nivell. Volem oferir un repertori conegut, obres que la gent coneix i vol veure, però des d'una
visió contemporània. I sobretot, trencar el concepte que quan es diu teatre popular ens referim a la
simple distracció. Volem oferir excellència!", va dir Homar, un actor veterà al que els anys el van
afavorint i que cada cop creix el plaer de veure'l.

Cyrano no segueix el mateix codi que Terra Baixa. Aquest cop Homar comparteix protagonisme
amb Joan Anguera, Aina Sánchez, Albert Prat i Àlex Batllori que "més enllà del treball que van
signar al contracte, aporten ànima i esperit a l'espectacle." I un luxe: Xavier Albertí, aquell que
sempre ens illumina a tots amb les seves paraules, aquesta vegada illumina l'espectacle
-literalment!- treballant els llums a quatre mans amb Xavier Bofarull: "Han creat un marc, de
bellesa estètica impressionant!", assegura Homar. Òscar Valsecchi els ha ajudat en el moviment i
l'esgrima, Damien Bazin a l'Espai Sonor, escenografia de Lluc Castells i tot un equipàs més que
han contribuït a aquest súper luxe popular.

L'artífex de la idea és el mateix Homar: "Jo tinc una mena d'arrelament amb el teatre Popular,
perquè vaig començar al teatre d'aficionats a Horta. Recordo que donàvem el millor de nosaltres,
ens passàvem quatre mesos assajant i després fèiem un dia de representació i prou! Però m'ha
quedat dins." Ha agraït a Xavier Albertí "que m'hagi fet descobrir tants grandíssims autors, però
ara torno al meu motor popular per agafar relleu al projecte que vam encetar amb Terra Baixa i,
des de l'excellència, treballar per al gran públic."

Com a Terra Baixa, compten amb la collaboració de Sílvia Pérez Cruz "la nostra musa, l'àngel que
fa que tot funcioni. Ens canta tres peces meravelloses que aporten exuberància i sensualitat. I són
un oxigen enmig dels Alexandrins! I tenim l'Albertí, que també ens ha fet l'assessorament
dramatúrgic. Tots combreguem amb l'esperit de donar el millor de nosaltres al projecte!", continua
Homar.

DEVOTS DEL 'CYRANO'

Pau Miró confessa que va quedar enganxat al Cyrano quan encara molt jove va veure la versió de
Josep Maria Flotats: "Em va motivar per dedicar-me al teatre! L'Oriol Broggi amb en Pere
Arquillué, també van fer una feina excellent. Per això l'hem agafat, amb la complicitat d'en Lluís i
de l'Òscar Valsecchi (ajudant de direcció), des d'un altre lloc. Hem partit de la fragilitat d'en Cyrano
per no aturar-nos aquí. Això li dóna una cuirassa molt forta per resistir davant l'adversitat i lluitar.
Cadascú fa el seu propi viatge." Han volgut mantenir el nombre de personatges original, nou, però



interpretat per cinc actors "i un a un lluiten amb el seu nas."

Albert Arribas ha fet la traducció, conservant els versos Alexandrins. Un treball d'artesania: "Ha fet
una feina amb una precisió absoluta, subtil, fina... I sense caure en la rima fàcil. Tot plegat ens
permet presentar un Cyrano més contemporani. Calia escollir les paraules des del present.", diu
Miró. Arribas afegeix: "Cyrano és un heroi vulnerable i alhora vitalista. És respectar el seu punt just
sense quedar presoners de la forma original d'Edmond Rostand."

L'escenografia i el vestuari estan al servei de l'espectacle. El vestuari ens remet al món de
l'esgrima: "És una lluita amb un mateix. Anem desmuntant l'escenari a mesura que es desmunta el
Cyrano."

ELS INTÈRPRETS

Aina Sánchez interpreta la Roxanne "un personatge amb una exigència intellectual fora de mida,
audaç... un personatge femení riquíssim, gens estereotipat."

Joan Anguera està feliç: "Quan vaig veure la seva versió de Terra Baixa em vaig emocionar. Els
vaig anar a saludar i ens vam abraçar! Que després em convidin a treballar amb ells, és el més
bonic que m'ha passat. I en el procés, ens hem divertit i alhora hem fet una feina extraordinària."
Interpreta diversos papers: "un amic del Cyrano que intenta domar-lo, un pastisser divertit amb
problemes amb la senyora, un petit Caputxí que ve a liar-la..."

L'Albert Prat també es mostra feliç de formar part del projecte: "M'agrada que em facin propostes
especials amb mostres com en Lluís o l'Anguera, que l'ofici es traspassi entre generacions!"
Interpreta al Comte de Guiche, que també està enamorat de la Roxanne i s'enfronta amb Cyrano
de diferents maneres. Però acaben amics, perquè Cyano el salva.

L'Aina diu que en Pau els ha anat acompanyant un a un en el viatge i que veure en Lluís treballant
és veure una persona d'una gran humanitat. I l'Àlex Batllori, actor de cinema i televisió, confessa
que és tan sols el segon cop que fa teatre i que ja va debutar amb Pau Miró: "M'ha tocat la loteria!
No puc ser més feliç i em sumo a aquesta orgia de felicitat!" De seguida Homar apunta que:
"Aquest és un ofici que es va descobrint i la força de tots nosaltres el va alimentant. Però jo
m'alimento de la seva ingenuïtat!"

Després de tanta felicitat i bon rotllo, Salvador Sunyer, director del Temporada Alta, conclou
remarcant la contemporaneïtat del personatge tot senyalant que "contemporaneïtat vol dir que
parlen d'una cosa que ens toca i que, per tant, busca tocar el públic. No és una anècdota. Tots
tenim el nostre nas i, per tant, una notable resistència a acceptar el que som!

CYRANO, UN REFERENT DE LA HISTÒRIA DEL TEATRE

Al Cyrano d'Edmond Rostand (escrit a finals del s.XIX), les referències teatrals surten de sota les
pedres. Per anomenar-ne només algunes, a banda de fer servir l'estratègia del teatre dins del
teatre, els seus versos contenen el ressò d'autors tan diferents com Molière, Gougenot, Baro,
Shakespeare, Victor Hugo, Musset, Racine o Corneille.

La fama del personatge (de mitjans s. XVII), però, té més a veure amb els seus escrits, exemple
d'una sòlida cultura humanista i llibertina, que posaven en qüestió l'ordre establert (la religió i la
monarquia) i el van fer guanyar molts seguidors però també molts enemics, sobretot entre
l'església catòlica. De Cyrano es diu que va morir a causa d'un estrany accident, se sospita que
provocat.

Edmond Rostand, al seu torn, escriu aquesta peça ja en ple Romanticisme. Seguint de manera
figurada les seves peripècies vitals, ret un homenatge al dramaturg que admirava per afinitat
ideològica i estètica. Alhora, atorgant-li el privilegi de convertir-lo en un dels pocs herois romàntics
'lletjos i sublims', fa de la seva característica física un dels puntals simbòlics de l'obra.

Cyrano de Bergerac, doncs, que va arribar a ser la peça més popular del seu autor, és una obra
clau per entendre els valors de la Illustració i del Romanticisme, i resulta imprescindible com a
exemple de la transmissió en l'art del teatre.

TOTS SOM CYRANO, per Pau Miró



En paraules de Pau Miró, "Cyrano és un home que lluita contra la seva pròpia debilitat. I si bé és
capaç d'enfrontar-se a cent homes i vèncer-los, no pot fer el mateix amb la seva feblesa." I és
aquesta feblesa, la de fer-se "petit davant la seva por més íntima: expressar que estima i que
necessita ser estimat sense que li calgui l'ajuda de cap intèrpret", la que centra la mirada del
director: "en les dificultats de viure amb plenitud allò que som.

Les nostres imperfeccions, o potser podríem dir-ho d'una altra manera: allò que ens fa singulars,
gairebé mai és ben rebut per la societat."

Per a aquest Cyrano, vitalista i entusiasta, s'ha incidit en la universalitat del text d'Edmond Rostand
i en els temes que afecten a tothom: la imatge d'un mateix, l'acceptació dels nostres defectes i
virtuts, la verbalització de les emocions o la llibertat/dignitat personal enfrontada a la collectivitat.

COMENTARIS DE PAU MIRÓ I LLUÍS HOMAR

Aquest Cyrano té "el compromís amb l'excellència per a un públic majoritari. (...) Tots junts volem
omplir de sentit un teatre que té com a principal objectiu connectar profundament amb la gent,
sabent que això suposa comprometre'ns de veritat amb nosaltres mateixos. Cyrano a través de
l'amor cap a Roxane acabarà estimant-se a si mateix. Siguem com ell i així, potser esdevindrem
mosqueters i mosqueteres d'una vida més plena."

Signat: Lluís Homar

"La diferència és percebuda com un enemic a combatre i no com un enriquiment de la mirada
predominant. Aquest Cyrano pretén ser un cant vitalista en aquesta direcció. Un rescat de la veu
que hi ha darrer de la cuirassa que a tots ens acompanya. Tots plegats, mosqueters i
mosqueteres, tenim un objectiu comú: fer d'aquest clàssic popular, un clàssic contemporani".

Signat: Pau Miró


