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ENRIC LÓPEZ  MAX ESTRELLA A «LUCES DE BOHEMIA» AL TEATRE DEL SOL

E
l dia 25 acomia-

deu Luces de bo-

hemia, de Valle-In-

clán. Imagino que 

un dels reptes 

d’interpretar-lo ha estat tro-

bar el to adequat. El text és 

molt ric: cultismes, vulgaris-

mes, gitanismes, barreja de 

llenguatge fi i de carrer...

Doncs d’aquesta riquesa, 
aquest ecosistema semàntic, 
per dir-ho d’alguna manera, 
en vam fer una ‘bíblia’, que en 
dèiem: agafar un gruix d’estu-
di sobre l’obra i, primer de tot, 
saber què dèiem i que signifi-
ca en cada situació. Un treball 
de taula, de documentació.

Primer gran pas: entendre-la

Jo dic que aquesta obra sem-
bla que estigui esculpida en 
marbre, perquè totes les fra-
ses i expressions estan posa-
des just en el moment i duren 
el que han de durar per ser di-
tes: si canvies una expressió 
per una altra no té el mateix 
resultat. No té l’efecte ni la 
força, i això és una de les mol-
tes virtuts que té l’obra.

I dificultat

I dificultat per respectar i 
entendre el que dius. Està 
pleníssima d’aquests exem-
ples... «Que te frían un huevo, 
Nicanor”. «Estoy apré” (ni una 
perra)... Es molt diferent que 
dir «no tengo nada». I estan 
molt ben posades: «Qué rum-
bo consagramos»... Jo me’n 
recordo del Max Estrella, és 
clar. Disfrutes perquè és for-
ma i fons a la vegada: dóna 
tota la possibilitat de fer les 
frases grans i exagerades.

«¡No introduzcas la pata, pel-

mazo!», «me quito el cráneo»...

Si, si... és un seguit. I des 
d’aquest punt de vista de la 
forma i el sentit, un dia que van 
venir els polítics d’ERC dèiem 
que cada frase d’aquestes és 
un tuit. Podries posar tuits a 
qualsevol situació política ac-
tual amb frases d’aquestes. 
De fet, he anat sentint «el fon-
do de los reptiles» o «Puigde-
mont es un botarate», o...

El catedràtic Jesucristo Ri-

quelme (especialista en Va-

lle-Inclán) diu que Luces de 

bohemia és com llegir el diari 

d’avui. Les connexions amb 

l’actualitat posen la pell de 

gallina de vegades.

I tant: Diu: «El periodista es 
el plumífero parlamentario, y 
el Congreso es una pequeña 
redacción, y cada redacción un 

Animalario faria una obra així. 
Per mí és un valor afegit. Tens 
la catarsi de dir coses a l’es-
cenari que les diu a casa i no 
t’escolta ningú, ha ha.

Molt catàric per vosaltres?

Crec que sí. «¡En España es 
un delito el talento!», diu el 
de Híspalis, ha ha, i ell ho diu 
amb moltes ganes! Hi ha mol-
tísismes coses així. Tot són 
tuits! «Las letras no dan pa’ 
comer, son colorín, pingajo y 
hambre!» (Max al Ministre).

Molt actual...

I altres temes, com la rela-
ció amb Europa, o el turisme 
(«qué sería de este corral nu-
blado?»). Ja s’ho preguntava 
aquest senyor als anys 1920.

I la religió

«España en su concepción re-
ligiosa es una tribu del centro 
de África»...

Com a espectador, cal anar-hi 

«Moltes frases són tuits actuals»
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pequeño Congreso». Y veus el 
Marhuenda per allà, i l’altre...

Hi ha moltes coses que se’ns 

escapen, no arribem a tot. I 

com us plantegeu el to, ca-

ricaturesc i ‘deformat’ però 

sense passar-se.?

El codi és complicat d’esbri-
nar. Ens hem anat fixant els 
uns als altres i al final hem 
harmonitzat una mica el text, 
entre totes les diferents ‘melo-
dies’ dels personatges. Hi ha 
hagut moments que era mas-
sa estripat, altres no arribava. 

Un treball molt de conjunt

La veritat és que sí, i tot l’equip 
ha tingut un sentit de l’escolta 
mútua molt important.

Ramon Ribalta, el director, 

deia que, més que dirigir, ha 

coordinat tot això

Ell ha tingut el gran encert –i 
el públic també ho diu així– de 
trobar una proposta esceno-
gràica ideal, dinàmica, buida 
de coses (que afavoreix la ra-
pidesa dels canvis), i que li dó-
na  la importància a la paraula 
i els personatges. Amb això de 
les projeccions, per exemple, 
es va passar molts dies mirant 
el contrast ideal perquè es ve-
iés bé aquella pintura, i no mo-
lestés el fons. Una homogene-
ïtat a la proposta visual.

La paraula, protagonista

Sí, i reforçada molt per un ves-
tuari d’un equip boníssim de 
Mireia Llatge (amb molts can-
vis) i la caracterització de Toni 
Santos Santos... Allà el màstic 
va que vola, tothom va de cul 

Músic, cantant de musicals 
i actor d’un llarga llista de 
papers dramàtics a la ciutat 
(ha sortit als títols més des-
tacats del Teatre del Sol), el 
sabadellenc Enric López té 
uns quants projectes tea-
trals més a banda del Max 
Estrella que tan bé interpre-
ta (fins el proper diumenge 
25 de març) a la sala petita 
del del Sol. Ho 50 anys més 
tard de l’estrena que Ra-
mon Ribalta va dirigir aquí 
amb Palestra i Sebastià Se-
llent de Max.
Amb la companyia de Ba-

nyoles Cor de Teatre, per 
exemple, estan rodant els 
espectacles Operetta (di-
rigit per Jordi Purtí) i Alle-

gro (per Paco Mir), amb un 
tercer pendent d’estrenar, 
Troia (dirigit per David Cos-
ta i direcció escènica de 
Joan Maria Segura). L’abril 
el veurem al Teatre del Sol 
altre cop amb el musical Jo-

ves combustibles.
També es troba còmode 
amb el teatre gestual i l‘hu-
mor del particular Romeu i 

Julieta amb música dels 80, 
com Purple rain de Prince.

I aviat a ‘Joves combustibles’

amb una actitud especial?

Jo crec que no. Com una altra 
obra de teatre. I no ‘agobi-
ar-se’ amb les referències his-
tòriques i de noms en concret.
Cadascú farà les associaci-
ons al nivell que les trobi. És 
una sort poder dir un text com 
aquest! I en la situació social i 
política que estem vivint. I per-
sonalment jo conec una des-
cendent sabadellenca del Mor-
ral que em dóna una càrrega 
bonica, diferent d’altres obres.

Palestra va muntar Luces... 

amb Ramon Ribalta ara fa 50 

anys, i va ser el primer cop 

que es feia l’obra fora del cer-

cle acadèmic. Més atractiu 

encara

I tant. A vegades lloem poc el 
que tenim aquí, a Sabadell. I 
els Premis Max es diuen així 
pel Max Estrella. Crec que és 
una oportunitat pel públic.

Ja sou a la recta final, queden 

poques funcions

El 25 de març és l’última fun-
ció.

CARLES CASCÓN

LLUÍS FRANCO

L’actor Enric López, en una escena de «Luces de bohemia» com a Max Estrella

amb aquesta goma per perru-
ques i postissos... 

Entre bambalines...

Uf! És fantàstic. El Latino de 
Híspalis i jo encara ho tenim 
fàcil, però per la resta de com-
panys allò és un ball de màs-
cares, i mai millor dit. Hi ha 
molta electricitat! Ens ajudem 
mútuament,  hi ha moments 
crítics, és molt divertit, ha ha. 
Hi ha actors que tenen sis can-
vis de personatge, a vegades 
amb molt poc temps.

Crec que és el primer mun-

tatge de la història del Sol en 

castellà...

A mi em venia de gust, i per-
sonalment per mi va ser un 
estímul. I més en els temps 

que corren i amb aquesta 
obra en concret. És com dir:  
“Mireu, en castellà també li 
foten canya!”, no és sinònim 
de anti-catalanisme o anti-pro-
gressisme, per dir-ho d’alguna 
manera.

I surt un personatge clau, 

l’anarquista català...

El nostre Mateu Morral

Que va atemptar contra Al-

fons XIII, i que diu coses 

com ... «no és suficient amb 

tallar el coll als rics, s’ha de 

destruir la riquesa». No és es-

trany que es censurés

Avui dia, Ramón M. de Valle-In-
clán no sé si estaria pres però 
l’obra estaria seqüestrada... 
I surten noms reals. El grup 


