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El Senyor Esteve baixa al Raval

Juan Carlos Olivares

'Plou a Barcelona', de Pau Miró. Direcció: Toni Casares. Escenografia: Max Glaenzel i Estel Cristià. Vestuari: Marta
Rafa. Il·luminació: Kiko Planas. Intèrprets: Alma Alonso, Alex Brendemühl, Carles Martínez. Barcelona, Sala Beckett.

Als anys vuitanta els urbanistes municipals van traçar una línia al Raval. Una columna vertebral d'aire,
llum i cultura. Pau Miró ha situat la seva obra Plou a Barcelona en aquest espai compartit, en la doble
realitat del vell Raval i la seva població històrica, i els nous visitants, atrets pels relluents artefactes
culturals.

Lali, la seva protagonista, és una jove prostituta que busca els seus clients a les portes de la universitat i
els museus, es cola a les classes, col·lecciona aforismes i rimes, i s'emociona davant un quadre lleig.
Lali, mantinguda per un xulo, i cos triat per un llibreter d'aspecte vulgar mentre la seva dona agonitza a
l'hospital.

Entre tots els pigmalions possibles, l'autor va triar un llibreter. La clau a tota una altra vida per a la
prostituta no és un professor universitari, un galerista, estudiant o director d'un centre cultural. David és
un vell personatge barceloní. És un dels hereus del Senyor Esteve de Rusiñol, un petit botiguer que es
guanya la vida venent prosa i rima. Com ajusta aquest home la seva manera d'entendre la vida a una
situació no convencional, com regula la seva doble moral, és l'aspecte més interessant de l'obra i la
pauta que condueix Plou a Barcelona a un final tan serè com lògic. Encara que l'autor intenta despistar
el públic amb falsos cimbells, tot condueix a una resolució que assumeix amb naturalitat el caràcter
d'una ciutat creada per mercaders.

La direcció de Toni Casares ha optat per un ritme fluid, naturalista, atent a la versemblança dels tres
personatges. Un objectiu que es compleix en el filtre gris que acompanya tota la interpretació de Carles
Martínez (David) i en la normalitat d'Alma Alonso (Lali), lluny de qualsevol temptació almodovariana,
encara que poc o molt tècnica en les emocions extremes. L'únic que cau en una innecessària
caracterització és Alex Brendemühl (Carles).
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