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MarioVargasLlosa,actor?
L’escriptor protagonitza al Teatre Romea, al costat d’Aitana Sánchez-Gijón, una
lectura dramatitzada dels textos literaris del segle XX que més l’han commogut

Toni Vall
BARCELONA

És un dels grans narradors
de la segona meitat del segle
XX i figura essencial de la li-
teratura hispanoamericana
moderna. Algunes de les
seves novel·les són fona-
mentals per entendre l’evo-
lució del gènere en els últims
40 anys: Conversación en la
catedral, La guerra del fin
del mundo, Pantaleón y las
visitadoras, La fiesta del
chivo... En el seu reconegut
afany investigador, l’escrip-
tor peruà ara ha decidit re-
inventar-se: fer-se actor per
un dia. O per dos.

La verdad de las mentiras
és l’espectacle que avui i
demà es pot veure al Teatre
Romea i en què Vargas Llosa
puja a l’escenari en compa-
nyia d’Aitana Sánchez-Gijón
per repassar alguns dels tex-
tos literaris que més l’han
commogut al llarg de la seva
també intensa trajectòria
com a lector. El punt de par-
tida és l’assaig homònim que
va publicar el 1990 on ana-
litzava les obres que més ha
admirat de la rica tradició li-
terària del segle XX.

La idea de fer aquest es-
pectacle no hauria sorgit,

però, si Vargas Llosa no ha-
gués assistit fa uns anys a
Itàlia a la posada en escena
d’una proposta semblant a
càrrec d’Alessandro Baricco.
“Vaig pensar que estaria bé
fer una cosa semblant però
amb el meu món”, explica.
Va comentar la idea a Juan
Cruz, editor d’Alfaguara, i

un temps després el projec-
te es va posar en marxa, em-
marcat en els actes de l’Any
del Llibre i la Lectura.

“Era important convèn-
cer una gran actriu perquè
m’acompanyés sobre l’esce-
nari. Aitana ho és i a més a
més té uns profunds conei-
xements literaris que valoro

molt”, concreta l’escriptor.
Per la seva banda, l’actriu no
pot amagar la seva felicitat
per participar en l’especta-
cle: “Els llibres de Mario
m’han fet créixer com a per-
sona i el seu món literari
m’ha marcat profundament,
així que la seva proposta em
va semblar un regal”. Sobre

la seva capacitat actoral,
Gijón ho té clar: “És un gran
actor i té una extraordinària
capacitat per transmetre
l’entusiasme dels contes i els
seus personatges”.

L’espectador podrà gau-
dir de fragments d’El Qui-
xot –concretament l’episodi
que se situa a les portes de

Barcelona–; El mono, d’Isak
Dinesen; Una rosa para
Emily, de William Faulkner;
El infierno tan temido, de
Juan Carlos Onetti; i El
Aleph, de Jorge Luis Borges.
“És una selecció arbitrària
de textos que m’agraden
molt i que sempre rellegei-
xo”, explica l’escriptor. I
sobre la possible inclusió de
textos propis afirma: “No
em commouen tant com els
aliens”.

De mentida a veritat
El director de l’espectacle

és Joan Ollé, que es mostra
entusiasmat amb el desco-
briment del Vargas Llosa
actor: “Transita pels contes
dels altres com si hagués vis-
cut dins seu. És molt emoci-
onant assistir al naixement
de les paraules d’aquests
grans escriptors en la boca
d’en Mario”.

Vargas Llosa justifica el
títol de l’espectacle: “Les his-
tòries que expliquen els con-
tes i les novel·les no existei-
xen, són mentida, però quan
el lector les adopta perquè
l’han commogut, esdevenen
veritat”. “Encara no sé si l’es-
pectacle tindrà continuïtat
més enllà del Romea, desitjo
que sí”, conclou.

“Medeaésunmite;noexisteix”

El director rus Anatoli Vassíliev porta al Teatre Lliure la tragèdia grega en forma
de monòleg interpretat per l’actriu francesa Valérie Dréville
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El director rus Anatoli Vassíli-
ev, un dels més reputats dins
l’àmbit del teatre experimen-
tal,arribaaBarcelonaperpre-
sentar del 6 al 8 d’octubre al
Teatre Lliure la seva pròpia
aproximacióalmitedeMedea,
a partir de l’obra de Heiner
Müller Medeamaterial.

Estructurada en forma de
monòleg, Vassíliev va crear
aquesta Medea per a l’actriu
francesa Valérie Dréville des-
prés de treballar amb ella du-
rant deu anys a la Comédie
Française i a la seva pròpia
seu, l’Escola d’Art Dramàtic
del Teatre de Moscou. “És
una actriu excepcional”.

Malgrat que la tradició del

teatre rus es basa en la tèc-
nica Stanislavski, en què
l’accent es posa en la psico-
logia del personatge i en l’es-
tudi de la seva ànima, per
Vassíliev el teatre rau en la
paraula, en el discurs. “El te-
atre actual està vivint
l’època final de la seva vida
perquè les idees sobre les
quals està construït estan
morint. Per això he buscat el
contrari del món civilitzat i
l’he trobat en el món antic.
En el teatre clàssic, però,
l’acció no es troba en els sen-
timents sinó en els mites, la
litúrgia i els rituals”. I Vassí-
liev avisa: “Medea és un
mite; com a personatge no
existeix”. I és que el seu no
és teatre de repertori, és un
laboratori teatral.Valérie Dréville interpreta aquesta ‘Medea’ en forma de monòleg dirigida per Anatoli Vassíliev ■ TEATRE LLIURE

Mario Vargas Llosa i Aitana Sánchez-Gijón compartiran escenari amb grans obres de la literatura ■ FRANCESC MELCION


