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Cinc actors adolescents integren el repartiment de ‘Tot és perfecte’

Roger Bernat du al Lliure un
conte amb herois i princeses

ARTS ESCÈNIQUES I ESTRENA

c

ELENA HEVIA
BARCELONA

De tant indagar en les for-
mes més renovadores de

l’escena, Roger Bernat (Barcelona,
1968), un dels creadors més a con-
tracorrent de l’actual panorama tea-
tral, ha retrocedit un segle i mig, ha
eliminat eficientment les ensenyan-
ces de Stanislawski sobre el realisme
i la versemblança i ha col.locat cinc
adolescents d’entre 14 i 16 anys a re-
presentar una història d’herois i
princeses, de bons i dolents. La con-
signa és que el que és antic –en
aquest cas, l’estil estereotipat del se-
gle XIX– és el més modern.

Tot és perfecte s’estarà al Lliure del
29 de setembre al 2 d’octubre, i des-
prés (el 7 d’octubre) passarà per la
mostra PNRM d’Olot, una de les co-
productores de l’obra juntament
amb el Lliure. Amb dramatúrgia
d’Ignasi Duarte i direcció de Bernat,
el muntatge parteix de Blandin de
Cornoalha, una novel.la de cavalleria
de segle XIII que recrea el món per-
fecte del títol.

«Estic fart dels espectacles que
parlen de com van de malament les
relacions internacionals i les perso-
nals, per això he volgut mostrar tot
al contrari», explica Bernat. El pro-
blema és que per arribar a trobar
aquesta perfecció, el director s’ha
hagut de remuntar a l’edat mitjana
i a l’adolescència. «Només els nois
d’aquesta edat a qui encara no se’ls
han revolucionat les hormones són

capaços de creure’s aquesta his-
tòria», explica el director, que va es-
tar buscant intèrprets que encara no
estiguessin experimentats per les es-
coles de teatre.

q SENSE TÈCNICA
«No buscava actors, sinó gent amb
ganes d’actuar i que no tingués cap
mena de tècnica». Els va trobar en
Carlota Bantulà, Marcel Borràs, Ma-
ne l Lea l i l a i s l andesa Hek la
Magnúsdóttir. Nao Albet, l’únic
membre del repartiment amb expe-
riència, defineix l’obra com un «rot-
llo Excalibur, molt guai» i està emo-
cionat amb la possibilitat de comp-
tar amb «efectes especials», cosa
que en el muntatge es tradueix en el
foc que escup un drac de broma. I és
que en el muntatge de Bernat tot vol
ser de broma. «A l’escenari es veu-
ran cinc nois que, davant d’uns fons
pintats, jugaran a interpretar amb
disfresses de carnaval», descriu el
director, que confessa tenir un ull
clavat en els populars muntatges
d’Els pastorets.

L’actualitat de la proposta, segons
Bernat, es troba en el distanciament
entre l’actor i el personatge, ja que
els intèrprets entren i surten de la
ficció en un exercici d’improvisació.
«En el fons, la història, que és com
un conte de fades, parla del que els
passarà a ells. Marxaran de casa,
viuran aventures i demostraran als
seus pares que són capaços de su-
perar-les, de convertir-se en adults
i de procrear». <

33 Roger Bernat i Hekla Magnúsdóttir, una de les actrius de l’obra.
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EL MUNTATGE

DESINTERÈS DELS
PROGRAMADORSç

Roger Bernat i e l
seu company Duarte

s’han servit també de Silves-
tre, una pel.lícula de l’inclassi-
ficable cineasta portuguès
Joao César Monteiro com a
referència en l’obra. Un altre
dels homenatges implícits
són els versos de Jaime Gil
de Biedma que celebren la jo-
ventut –«la vida está ahí para
comérsela»– i la sensació
d’immortalitat que transmet
l’adolescència. Cites a part, el
director d’escena és cons-
cient que el seu treball es diri-
geix a un públic minoritari,
però això no li impedeix la-
mentar que els programadors
locals no hagin demostrat cap
interès pel muntatge, quan sí
que ho han fet els estrangers.
«Si seguim així en pocs anys
deixaré la professió», ame-
naça.


