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Tres a la carretera

Juan Carlos Olivares

'El fantàstic Francis Hardy', de Brian Friel. Traducció: Ernest Riera. Direcció: Xicu Masó. Escenografia i vestuari: Lluc
Castells. Il·luminació: Xavi Clot. Intèrprets: Andreu Benito, Míriam Alemany, Xicu Masó. Barcelona, Fòrum Ciutat,
Teatre Romea, 8 de setembre.

Tres personatges i quatre monòlegs per construir la petita història d'un guaridor de cossos i ànimes
(Francis Hardy), la seva amant (Grace) i el seu representant artístic (Teddy). Les geografies i els
topònims celtes d'Escòcia, Gal·les i Irlanda serviran de guia perquè el primer personatge expliqui la seva
angoixa metafísica, el segon el seu melodrama fulletonesc i el tercer el seu relat nostàlgic. Els uneix la
tràgica fascinació pel misteri, el reencontre impossible amb l'instant del miracle. Una única història
explicada com un joc de miralls de vivències enfrontades.

Tres vides fracassades per perseguir sense treva una fe tan terrenal i humana com fugissera. El
guaridor borratxo i inventor de biografies no és un sant bebedor amb una profunda crisi de fe. Francis
Hardy és un home que necessita creure que existeix l'imaginari sobrenatural que s'ha construït, pateix
per no ajustar-se al mite que s'ha inventat. Un ésser enfonsat per la seva incapacitat d'invocar cada nit a
l'escenari la ficció de la seva vida i el seu personatge. Una angoixa compartida pels altres dos éssers
que el segueixen per aquesta via dolorosa, enganxats a l'espera del miracle de la mentida com una
droga. Xicu Masó proposa una visió costumista del text, sense que el reflex de l'extraordinari s'apoderi
mai de la posada en escena.

Una opció clara -com un dibuix d'Hergé- que deixa en evidència l'exagerat drama de la dona -
continguda Míriam Alemany, una mica artificial en el dolor extrem- i enterboleix en grisos l'autobiografia
imaginada de F.H., un Andreu Benito en excés preocupat per no aparèixer i actuar com un il·luminat. El
millor fragment se l'adjudica Xicu Masó. El seu Teddy de seguida capta la simpatia del públic. La seva
versió de la història és la d'un espectador privilegiat, com un fan que recorda els seus anys
d'inexplicable ceguesa amb serena nostàlgia. Un personatge-paradoxa tan entranyable com l'agent
artístic creat per Woody Allen a Broadway Danny Rose, un altre empresari sentimental del fracàs.
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