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TEATRE // ESTRENA

Francescantonio porta a la Sala Muntaner un conflicte entre pare i fill 

ELENA HEVIA
BARCELONA

Franco di Francescantonio confessa haver tingut unes complexes relacions amb el seu pare. Potser per
això, el tema de l'enfrontament entre pare i fill, que va donar a conèixer l'actor italià a Catalunya amb
una memorable Carta al padre de Franz Kafka, l'ha perseguit en els seus treballs escènics.
Ara reincideix amb Libera me, un text del dramaturg israelià Yehoshua Sobol escrit els anys 80, que va
estrenar fa dos anys al desaparegut festival de teatre de Sitges i que la Sala Muntaner recupera des
d'avui i fins al 27 de febrer vinent. L'obra, dirigida per Francescantonio, està interpretada per l'actor italià
al costat del català Jordi Collet, cada un en el seu respectiu idioma. Aquest recurs, utilitzat només en
aquest muntatge, suposa, segons Francescantonio, "un joc pervers pel qual els personatges
fingeixin no entendre's fins al moment en què els interessa fer-ho". Cosa que és una no gaire
velada metàfora de la radicalitzada realitat israeliana.

CONFLICTE ÍNTIM
Però més enllà de la contextualització històrica del text --bastant reduït per Francescantonio--, el que
més interessa a l'actor i director no és tant el vessant polític del text com el conflicte íntim, el d'un home,
el pare, que després de quedar-se viudo ha decidit no lluitar contra la seva malaltia i deixar-se morir.
Una decisió que el seu fill intentarà rebatre al llarg de tota l'obra.
El muntatge és també un particular joc metateatral en què els intèrprets intenten allunyar-se d'un
realisme exaltat a través de la lectura del text, "tot un exercici de distanciament", segons Collet. Per
aquesta raó, el pati de butaques i l'escenari de la Muntaner estan plens de faristols per on es desplacen
els intèrprets. "A la primera part, que es
desenvolupa a la platea, hi ha una proximitat molt interessant amb el públic que ens permet
mirar-lo als ulls", explica Francescantonio. Contràriament, en l'últim tram de l'obra --que
succeeix en un hospital-- els personatges recorren a l'amplificació.
Francescantonio i Collet, juntament amb Joan Anguera, estan ficats també en una producció de
teatre dansa titulada Heil tanz! firmada per la coreògrafa italiana Caterina Sagna que va ser
estrenada al novembre a Grenoble i que, de moment, no ha interessat als programadors
catalans. Tant Sagna com Francescantonio van animar en el seu dia les edicions del Festival de
Sitges, pel qual l'actor té un càlid record: "M'entristeix que desaparegui, però sembla inevitable
que les coses canviïn".
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Franco di Francescantonio.
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