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Salt ovaciona l’actor per la seva emocionant interpretació en l’estrena de ‘La neta del senyor Linh’, que es veurà al Lliure

LluísHomaren lesmil i unanits

Durant els últims minuts de la re-
presentació de La neta del senyor
Linh ahir a la nit al teatre El Canal
deSalt espodriahaver sentit el vol
d’una mosca. Tot el públic estava
ensilenci, ambel cosen tensió, ex-
pectant davant un final que mig
aventuraven. Es van escapar algu-
nes llàgrimes en l’últim tram d’a-
questcontelluminós, intensidolo-
rós sobre lavida i la supervivència,
sobrel’amistat i laimaginació,amb
un refugiat i un solitari vidu coma
protagonistes. Com resumia a la
sortida una de les espectadores,
l’actriu i directora SílviaMunt, un
muntatge elegant, magnífic, que
subratllaelqueésboipositiuenun
món en què estem acostumats a
subratllarel contrari.
L’ovacióperalprotagonistaúnic

del’aventura–encaraqueambtres
papersdiferents:elnarrador,el re-
fugiat Linh i el vidu Bark– va ser
entusiasta. A Lluís Homar li van
ploure els aplaudiments i els bra-
vos. I amb ell va sortir a rebre’ls el
directordelmuntatge,elbelgaGuy
Cassiers, queva ser aqui el festival
Temporada Alta va fer entrega
d’un gran ramde flors: ahir feia 58
anys i, tot iqueCassiersva intentar
passar el colorit ram aHomar, as-
senyalant que era qui realment el
mereixia, l’actor no va cedir. I va
sonar lamúsicadepermoltsanysa
ritme de trompeta i hi va haver un
minipastís ambespelma.
Bon colofó a una nit intensa, la

primera de les tres representa-
cions que ha programat a Salt el
festival Temporada Alta d’aquest
muntatge que coprodueix amb el
Teatre Lliure, on es veurà des de
dijousde la setmanaentrant finsal
30dedesembre.Hi arribarà lahis-
tòria, leshistòries,quecontéLane-
tadelsenyorLinh, laquecadascúes

construeixi. En un escenari negre
que sembla preparat per a un con-
cert, presidit perunapantalla gran
negra, amb dues cadires negres,
dues càmeres negres instal·lades
sobre trípodes,micròfons, una an-
tiga ràdio i uns petits instruments
musicals que després tocarà, apa-
reix Homar. I va fent llum. Parla.
Ésunnarrador.
Explicaambunsomriurealaca-

ra la durahistòria del senyorLinh,
un refugiat d’un país llunyà que
fuigde casadesprésdeperdre tota
la famíliaenunatac.Totamenys la
sevaneta,SangDiû(matídolç),a la
qual s’aferra a la popa del vaixell

mentre deixa enrere el seu país.
Arribaaunagranciutatoccidental,
auncentrederefugiatsdelqualno
s’allunyamaigairei,sempreambla
neta als braços, coneix en un banc
un vidu de qui no entén ni una pa-
raula, amb el qual hi ha divertits
equívocsiqueliposaunacàlidamà
a l’espatlla.Compartiransolitud.
Lasorpresapera l’espectadorés

comaquesta trobadaenunbances
trasllada a la pantalla gran de l’es-
cenari, on fins aleshores només hi
havia paraules comhoritzó,nenao
home. Gràcies a les càmeres, Ho-
mar es triplica: apareix projectat a
un costat de la pantalla com el se-

nyor Linh, temorós, i, juntament
amb ell, per la màgia del vídeo,
també apareixHomar comel vidu
senyor Bark parlant a Linh, que és
just el paper que està fent a soles a
l’escenari. Dues figures gairebé
fantasmals, en blanc i negre, amb
llumintensa,quesónliteralmentla
mateixa, amb l’única diferència de
labufanda,queunportaenrotllada

al coll i l’altreque li caualpit.
Aquí lesmetàforesdelmuntatge

comencen a disparar-se i no para-
ran de créixer en una obra que re-
corda laXahrazad deLesmil i una
nits explicant històries per sobre-
viure o la petita venedora de llu-
minsd’Andersenencenentfòsfors.
La imaginació com a mètode llu-
minósper sobreviure.!
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Lluís Homar en una escena de La neta del senyor Linh, que es va estrenar ahir a la nit al teatre El Canal de Salt
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