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G 
olfus de Roma és 
d’aquelles obres 
que mereixen una 
reposició, encara 
que només sigui 

per fer un festí desacomplexat, 
evasiu i joiós. Estrenada a Broad-
way el 1962, compta amb músi-
ca de l’enorme Stephen Sondhe-
im i un llibret inspirat en tres far-
ses clàssiques de Plaute. Gairebé 
30 anys després que Mario Gas 
l’aixequés el 1993, ha arribat al 
Condal la producció de Focus i del 
Festival de Mèrida amb el mun-
tatge que dirigeix Daniel Anglès, 
amb el recolzament de Roger Ju-
lià. Entre tots dos teixeixen un 
gran musical que és un vodevil 
que déu-n’hi-do, o viceversa.  

Si Gas tenia Javier Gurrucha-
ga per al rol principal, Anglès va 
tenir a Mèrida i Madrid Carlos 
Latre, i al Condal, Jordi Bosch per 
al personatge del trampós esclau 
Pseudolus que lluita per conque-
rir la llibertat. Aposta guanyado-
ra perquè la seva comicitat és tan 
coneguda com aclaparadora. Ell 
lidera un repartiment excel·lent 
amb Xavier Capdet, el mateix Ju-
lià, Mercè Martínez, Meritxell 
Duró, Eloi Gómez, Ana San Mar-
tín, Víctor Arbelo... Tots canten i 
actuen al terreny de l’excel·lència 
en una obra que es permet lli-
cències sense fre. 

L’aroma circense –poc romà, 
cert– envaeix el muntatge. I no 
només perquè hi veiem nassos 
vermells, cares maquillades de 
blanc i vestuaris de clown. Tam-
bé per aquesta devastadora ar-
rencada de fanfàrria amb tots els 
músics per la platea i per una 
constant comicitat apta per a un 
públic de 8 a 80 anys.  

Anglès apuja les revolucions 
amb uns músics que, sota l’ex-
perta batuta de Xavier Mestres, 
tan aviat toquen com irrompen 
en escena convertits en secun-
daris. I és que res grinyola en una 
gran producció que fa d’aquest 
Golfus del Paral·lel, més que de 
Roma, un irresistible i desenfre-
nat divertiment. n

JOSÉ CARLOS SORRIBES
CRÍTICA

Irresistible 

divertiment

‘Golfus de Roma’  
Teatre Condal

El qui és qui de ‘Golfus’

Són molts els personatges que apareixen a ‘Golfus de Roma’, una divertida comèdia musical  
amb cançons de l’enyorat mestre nord-americà Stephen Sondheim, inspirada en obres de Plaute  

i amb un llibret escrit conjuntament per Burt Shevelove i Larry Gelbart. Per Marta Cervera.

TEATRE

El personatge interpretat pel brillant actor 
és un esclau pillo i entabanador que somia 
convertir-se més aviat que tard en un ho-
me lliure. Sap que si aconsegueix a l’Eros, 
el seu jove amo, la dona per qui sospira 
podrà per fi oblidar-se de servir els altres. 
Per això utilitzarà tota la seva astúcia i els 
seus contactes per aconseguir-ho.

Pseudolus 
JORDI BOSCH

És un jove adolescent, amb nul·la experi-
ència en l’amor, que s’ha enamorat perdu-
dament d’una noia tot just veure-la. Només 
té ulls per a ella i no li importa que visqui a 
Lycus, una casa de luxúria, ni tampoc que 
estigui promesa a un altre que ha pagat per 
ella. L’actor ja va interpretar el mateix rol en 
la versió en castellana de l’espectacle. 

Eros 
ELOI GÓMEZ

La cantant i actriu gallega (Mar i cel), que 
també va participar en la versió castellana 
d’aquesta producció, dona vida a la jove vir-
ginal que habita juntament amb altres cor-
tesanes a la casa Lycus. Ha sigut venuda a 
un capità romà i sap que es deu a ell, però 
promet a Eros que, tot i que el seu cos sigui 
d’un altre, la seva ànima serà sempre seva.

Philia 
ANA SAN MARTÍN

A l’obra original és un paper masculí, de 
nom Marcus Lycus. Es pot remarcar que el 
canvi de sexe no altera la força d’aquest 
personatge que presumeix de tenir una 
àmplia oferta femenina per a tots els gus-
tos. En l’exhibició que munta aquesta la 
propietària del bordell o casa de luxúria per 
a Pseudolus i Eros n’hi ha per a sucar-hi pa. 

M. Lycus 
MERITXELL DURÓ

És un capità romà que presumeix de ges-
tes militars, força i músculs. Ha pagat un alt 
preu per aconseguir la Philia i de cap mane-
ra vol marxar sense ella. Pseudolus se les 
haurà d’enginyar per convèncer-lo que és 
impossible. Estiguin atents a l’entrada tri-
omfal en escena de l’actor que assumeix el 
rol (Mar i cel, Rent). 

Miles Gloriosus 
VICTOR ARBELO

És el responsable dels esclaus a casa de 
Senex. També és molt hàbil a l’hora de 
preparar qualsevol poció. Un divertit per-
sonatge que, contràriament al que li agra-
daria, es veu involucrat en els pitjors em-
bolics creats per Pseudolus, per més des-
enraonats que semblin, com fer-lo passar 
per la bonica Philia.

Hysterium 
FRANK CAPDET

Veï de Senex, és un home gran que bus-
ca els seus fills, robats per pirates fa 
més de 20 anys. És l’únic que pràctica-
ment no es veu durant l’obra, tot i que 
aquí té més protagonisme i gràcia per-
què està interpretat pel clown, tota una 
troballa. Abans d’aixecar-se el teló, ja 
anima el personal.

Erronius 
ORIOLO

Dona de Senex i mare de l’Eros, és qui 
porta la veu cantant a casa seva. És una 
dona molt desconfiada i astuta, i sospita 
que el seu marit li amaga alguna cosa. La 
intèrpret sabadellenca, molt ficada en 
aquest paper, és una altra de les incorpo-
racions de la versió catalana de l’obra.

Domina 
MERCÈ MARTÍNEZ

Pare d’Eros, va ser senador romà. Fa anys 
que està dominat per la seva dona, a qui 
no suporta. El polifacètic actor (Dei Furbi, 
Rhum&Cia) dona molt de joc donant vida a 
aquest personatge gran que cau rendit ve-
ient la joventut i la bellesa de la Philia. A 
més d’actuar, s’encarrega dels teclats. Els 
músics hi tenen un paper destacat.

Senex 
ROGER JULIÀ
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