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Escenarisd’Entrada

Entrevista Ricard Reguant
Director de «Germans de sang». La història de dos bessons separats per la misèria d’una mare obligada a triar va triomfar fa dues dècades i repeteix èxit
en la producció que passarà demà per Manresa. Reguant, director tots dos cops, valora la bona acceptació de la proposta actual, d’un format més reduït

La memòria teatral del país té un
lloc reservat per a la producció de
Germans de sang, que es va estre-
nar el 1994 amb Àngels Gonyalons,
Roger Pera, Joan Crosas, Gemma
Brió i Sergi Zamora en els papers
protagonistes. Vint anys després,
el director Ricard Reguant repeteix
experiència amb una proposta de
format més reduït que també pas-
sarà per Manresa, canviant el Con-
servatori pel Kursaal. Roger Pera
no serà a l’escenari però assistirà a
la funció de la capital bagenca un
cop recuperat d’una malaltia que
el va obligar a deixar a mitges el
projecte durant l’estada de tres
mesos al Teatre del Raval de Bar-
celona a principi d’any.

Com es troba el Roger?
Ja està bé, s’ha reincorporat al

grup i farà algunes de les funcions
de la gira. Es reparteixen el paper
amb Benjamí Conesa.

El dissabte 25 de gener, van ha-
ver de suspendre la funció de
tarda al Raval i en la nocturna el
paper de Pera el va agafar Cone-
sa perquè no tenien notícies se-
ves. Ell mateix va confessar temps
després que tenia una addicció.
Com van viure aquells fets?

És evident que ens va fer malbé
el muntatge, però va anar bé per-
què així va sortir a la llum el que li
passava. Són coses que no les pots
amagar eternament, les has d’a-
frontar. Per al Roger, això ha sig-
nificat un abans i un després. Ell és

un dels nostres, forma part de la
companyia, i hauria estat una
mala jugada prescindir-ne ara que
ja está bé. És una bona notícia, per
a tots nosaltres. El Roger és un tio
esplèndid.

Com valora l’acceptació de la
nova producció de «Germans de
sang», tenint en compte el bon re-
cord que va deixar la del 1994?

Sincerament, jo creia que aniria
millor. Va anar bé, però no molt bé.
Podem dir que el pas pel Raval va
ser correcte, però jo n’esperava
més. S’ha d’entendre que el teatre
no és un producte de primera ne-
cessitat, i la crisi ha afectat tothom.
Però estem intentar tornar a Bar-
celona, en alguna sala de més ca-
pacitat i més cèntrica.

Ho atribueix principalment a la
crisi?

Nosaltres som una cooperativa,
no tenim gaires facilitats per pro-
mocionar-nos, ens costa més arri-
bar al gran públic. Però no ho dic
com una queixa.

Vist l’èxit precedent, sobta que
ningú hagi fet «Germans de sang»
en vint anys. A què ho atribueix?

No és fàcil aconseguir els drets,
el 94 es va fer un espectacle gran,

però he de dir que la versió actu-
al està agradant encara més que
aquella altra. Jo no havia tingut mai
tan bones crítiques.

Quines diferències hi ha entre
les dues posades en escena?

Fa vint anys vam muntar un
espectacle amb catorze actors i vuit
músics, i ara amb vuit intèrprets,
que tots ells doblen personatges,
i un pianista. Tampoc hi ha els de-
corats d’aleshores, ara ens servim
de sis reixes que es van movent for-
mant els decorats.

Què guanyen amb aquesta pro-
posta minimalista?

Proximitat amb la gent, intimi-
tat. El públic està més pendent del
que passa a l’escenari. La gent re-
corda molt bé l’emoció que van
sentir el 1994, i això continua exis-
tint. Hi ha qui que s’emociona, d’al-
tres que ploren... El públic surt en-
tusiasmat.

Quan Roger Pera va deixar les
funcions, s’hi van notar?

Que no hi fos, anava en contra
nostra, és clar, però l’assistència no
ens va baixar. L’espectacle pot més
que totes les circumstàncies que
puguin sorgir.

Però ell n’era una de les ànimes. 

Repetia fent un dels personatges
emblemàtics. Tots vam pensar
que potser se n’anava tot en orris,
qui digui el contrari menteix. Fins
i tot el Benjamí, que el va substituir,
tenia els seus temors. Però aquests
actors són professionals.

Per què triomfa tant aquesta
història de dos bessons a qui se-
paren en el moment de néixer?

És dels pocs musicals que jo co-
nec en què el text és tan bo com la
música, i els personatges donen
molt joc. Passa sovint que els mu-
sicals pequen de no tenir un text
bo. Vaig estar cinc anys amb Grea-
se i no hi havia per on agafar-lo. La
feinada per donar-li cos va ser
molt gran.

«Germans de sang» ens parla
de la diferència de classes. Han
percebut la vigència de l’obra en
un moment on s’eixampla la dis-
tància entre rics i pobres?

Ens en vam adonar quan el fè-
iem, sembla que estigui escrita
abans-d’ahir, perquè parla de dife-
rència de classes, però també de
crisi mundial. Aquell Liverpool
dels anys 60 en què s’ambienta,
amb problemes de drogues, abis-
me social, atur constant... abans no
ens tocava tan de prop, però ara el
sentim a flor de pell.

De fet, ara que ho cita, hi ha
una cançó que es diu «Crisi mun-
dial».

Per desgràcia, hi ha coses que
tornen. Fa poc, van passar per
TV3 El retaule del flautista que vaig
dirigir jo i vaig pensar el mateix.
Sembla que Jordi Teixidor l’ha-
gués escrit el mes passat i no pas
l’any 1968.
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«Poques obres musicals tenen un bon text»
La gira de l’emblemàtica peça de Willy Russell arriba al Kursaal amb l’actor Roger Pera reincorporat a la companyia

Toni Mata i Riu
MANRESA

L’ESPECTACLE

Lloc: Teatre Kursaal. Passeig de Pere III, 35.
Manresa. Dia: dissabte, a les 21 h. Entra-
des: 20 euros. Venda a taquilles, 93 872 36 36
i www.kursaal.cat. Direcció: Ricard Reguant.  
Direcció musical: Dani Campos. Adapta-
ció al català: Albert Mas-Griera. Intèrprets:
Benjamí Conesa, Òscar Jarque, Virgínia Martí-
nez, Gina Llauradó, Albert Estengre, Eduard
Doncos, Lucía Torres, Isa Mateu, Àlex Esteve i
Irene Gil. Autor: Willy Russell.

Germans de sang

• Gestionem i reduïm les despeses dels trasllats de tot Catalunya

• Pagament fraccionat sense interessos

• Tramitem serveis particulars, serveis d'assegurances, 
 associacions de veïns, parroquials i germandats.

• Nova Sala Espai Mémora. Cerimònies personalitzades, 
 laiques o religioses.

Mémora
Funerària Fontal

c/ Bruc, 19-21
08241 Manresa

Servei 24h / 365 dies

938 751 644
902 231 132

www.memora.es

Funerària Fontal Barcelona – Àrea Metropolitana
Amb Serveis Funeraris de Barcelona – Grup Mémora, 

Funerària Fontal amplia els seus serveis a Barcelona i la seva àrea metropolitanta
SERVEI A SALES

DE VETLLA

24 HORES

ELS 365 DIES

A MANRESA

A Barcelona:  •Tanatori Sancho de Ávila • Tanatori Les Corts • Tanatori Sant Gervasi 
 • Tanatori Collserola • Tanatori Mémora Molins de Rei 
 • Tanatori Mémora Esplugues • Tanatori Mémora l’Hospitalet

Al Bages:   • Mémora Funerària Fontal • Tantori Mémora Navàs 
 • Tanatori Mémora Balsareny • Tanatori Mémora Sallent 
 • Tanatori Mémora Santpedor • Tanatori Mémora Súria • Tanatori Mémora Artés

Ricard Reguant torna a dirigir «Germans de sang» vint anys després
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