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FRANCESC MELCION

El Brujo demostra que està en plena forma fent de sant Francesc

T E A T R E

‘San Francisco, juglar de Dios’

Santificat
pel riure

Juan Carlos Olivares

‘San Francisco, juglar de Dios’, de Dario Fo.
Traducció i adaptació: Carla Matteini.
Direcció: Rafael Álvarez. Escenografia:

Dario Fo. Vestuari: Armando Sánchez.
Il·luminació: Miguel Ángel Camacho.
Intèrpret: Rafael Álvarez ‘el Brujo’.
Villarroel Teatre, 13 d’abril.

Text més o menys, segle amunt o avall, Rafael
Álvarez el Brujo s’ha passat mitja vida dins de cal-
çons i gipons. Se sent còmode en un passat que ell
ha convertit en prometedora sala d’espera de per-
sonatges de servei, personal que espera des de fa
anys la seva oportunitat per ser protagonista. Amb
San Francisco, juglar de Dios retrocedeix fins al segle
XIII, inspirat per la gràcia del dramatrug Dario Fo,
alhora il·luminat per l’esperit de Roberto Rosselli-
ni, que l’any 1950 va saber filmar la millor bio-
grafia del sant.

Si Dario Fo firma el text, es pot esperar de tot
menys arqueologia dramàtica. Buscador incansa-
ble de bufons i joglars –individus sospitosos, si no
proscrits–, la seva trobada en el cinema amb el
sant d’Assís va ser una revelació que va portar a
l’escenari en el 1997. Havia trobat la baula perduda
entre la Fe i el Teatre. Un joglar de Déu. En una
d’aquestes funcions hi havia Rafael Álvarez i no va
dubtar a convertir aquesta obra en el seu tercer Fo.

El resultat –recolzat per una refinada esceno-
grafia franciscana de bombetes penjades a tocar de

terra– és un espectacle-monòleg que recupera per
al públic el millor del Brujo. L’alè alliberador de Fo
li escau estupendament. El contacte amb el públic
és natural, fluid, acollidor. Les picades d’ullet a
l’actualitat encertades, els afegitons enginyosos. I
Rafael Álvarez el Brujo, savi en el seu repertori
d’experimentat mim i histrió popular.

Amb les seves grenyes il·luminades i santificades
pels llimbs dels focus, guia l’espectador per l’e-
vangeli de la felicitat, del riure lúcid, la ironia suau

dels que tenen més raó que un sant. Teatre d’as-
sentiment, aquest gest imperceptible que trans-
forma cada paraula en una revelació: la veritat és
molt simple, la principal virtut és el sentit comú i
la vida tan senzilla com un conte explicat per un
joglar.

PS: No es perdin l’entreacte. Té raó el Brujo quan
reivindica les bondats d’un descans treballat amb
gràcia, en la línia de l’escola sarcàstica d’Albert
Boadella.

‘Dos hombres sin destino’

Arrelats al sofà
Francesc Massip

‘Dos hombres sin destino’, de Juan Maidagán i Pepón
Montero. Intèrprets: Manuel Tallafé, Enrique Martínez.
Producció: Álex de la Iglesia. Direcció: Pepón Montero.
Teatre Borràs, 7 d’abril.

Qui no coneix personatges
ancorats al sofà davant el
parpelleig lluminós de la
màquina mandrosa? La pro-
ximitat que crea la situació
de Dos hombres sin destino,
aferrats al comandament a
distància, disposats a empas-
sar-se qualsevol tipus de pin-
so telenutrici, facilita que la

peça connecti de bon co-
mençament amb el públic
majoritari. Hi col·labora, és
clar, l’esplèndid tàndem
protagonista, basat en el
contrast entre l’indolent
(Manuel Tallafé) i l’hiperac-
tiu (Enrique Martínez), el que
es col·lapsa només de pensar
en tot el que hauria de fer, i

el que és capaç d’acomplir en
poques hores tots els seus
somnis.

Tot passa des d’un pis amb
les parets suades de porquí-
cia que comparteixen un pa-
rell de concos més bruts que
un pal de galliner, vestits
amb xandalls greixosos i
amb sabatilles que s’engan-
xen al terra. Però l’acció
s’estén en un ampli fora de
camp gràcies a un eficaç
combinat d’efectes sonors i
audiovisuals que convertei-
xen la porta del fons en una
luxuriosa cambra on un dels
habitants del pis, després
d’una jornada frenètica, ha
dipositat la seva espaterrant
conquesta (Grace Kelly!), o
que transformen la cuina en
una animada sala de ball on
comparteixen pista la reina

d’Anglaterra, els Kennedy i
Hitler, mentre a l’altre cantó,
una finestra dóna al carrer
de la ciutat que, a punt de
tenir lloc el Judici Final, dei-
xa atrapats en un embús de
trànsit als quatre genets de
l’Apocalipsi que acudien per
a l’ocasió.

És un petarralleig d’hu-
morades irresistibles que
s’inscriu en la fèrtil tradició
del teatre de l’absurd castellà
(que va de Jardiel Poncela a
Miguel Mihura), amb unes
rèpliques absurdes i hila-

rants en boca d’aquest parell
d’excèntrics, d’una verbosi-
tat exuberant i surreal: “–¿I-
rás a Venecia? –¿Yo? Cuando la
asfalten”. I un d’ells comença
a llegir El Quixot en entrar a
can Felip a fer una pixarrada
i en surt recitant ja l’última
frase. D’acudit en acudit, els
intèrprets condueixen l’obra
a ritme trepidant, i sense
deixar respir a la riallada,
però també fent-se entranya-
bles i propers, perquè entre
tant de desgavell hi batega la
vida.


