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FULARDS
Enportadesde famolts
anys, en téde tots els
colors i se’ls posano
nomésals escenaris sinó
tambéal carrer, tant se
val si és estiu. Sua, però
vaelegant

“Treu-te el Brujo, home”
ElmalnomdeBrujo té
història, gairebé tanta
com la seva carrera.
L’hi vaposarunamic
a launiversitat perquè
deiaqueÁlvarez era
molt entremaliat.
“Téunacerta
cosa esotèricaque
m’agrada.Quanvaig
començarhi havia
uns repartiments
immensosdegent,
que siGonzález, que
siGómez... Comhavia
dedestacarunquees
diguésÁlvarez?D’allà
tambéquecomencés
autilitzar elBrujo,
comunamanerade
destacar.De cridar
l’atenció, vaja”,
recorda.
Mésd’unha intentat
convènce’l perquè
se’ndesposseeixi.
Peròaquest cordovès,
ni cas. Li agrada.
Fa anys, aBilbao,
MaríaAsquerino li
va etzibar alBrujo:
“Tu t’hasde treure
aquest sobrenom,
noi. Però si ja ets
famós i a tu janoet fa
falta cap...”.Álvarez
l’escoltava, sense
badarboca. “Queaixò
del sobrenomésde
toreros, deflamencs,
perònod’actors”.
Quanva sentir això, el
Brujo li va respondre:
“Peròésque jo sócun
flamenc infiltrat al
móndel teatre”.

Negaque sigui un actor,més aviat diuque és
un joglarmodernque es dedica a llegir els
textos clàssics; l’últim, ‘L’Odissea’

ELFULARD
DERAFAELÁLVAREZ,
‘ELBRUJO’

Mésd’unavegadalideuenhaverditaaquestsavide
les lletresclàssiquesquefapintad’AlbertEinstein.
Rínxolsblancs,nasambpresència,miradacuriosa i
verbqueentabana. Icomel físic, tambéRafaelÁlva-
rez,elBrujo (Lucena, 1950), téundoperescodrinyar
lesentranyesde l’univers,encaraqueenaquest
cassiguielde l’imaginaripopular.Desdefamésde
quatredècadesesdedicaadesempolsegarclàssicsde
la literaturauniversal,d’aquellsquelesestadístiques
assenyalenqueexcepteelsnensa l’escola–iniaixò–
llegeixpocagent, ielsportaalsescenaris.Desdel
LazarillodeTormesfinsaL’Odissea,d’Homer. Ipersi
hodubtàveu,ompleteatres,diareredia.

“Quejoquèsóc? Suposoqueunaespèciede joglar
modern”,esdefineix. Iexplicaquedesdesempre
s’hasentitatretpelsclàssics.Potserperquèexpli-
quenhistòriesuniversals, farcidesdesimbolismes.
Opotser,comvaendevinarunasenyoraaValència,
perquèhanascutperaaixò.“Anavaal teatreOlimpia,
onhaviad’actuaraquellanit,quanaquelladona
emvaparar iemvaassegurarquejohaviavinguta
aquestmónambunamissió: lad’acostar lesobres
clàssiquesalpúblicgeneral, ambhumorisaviesa.
Encaraquenosésieravidentono,elqueemvadir
eraevident”, fabroma.

Potserquel’èxitdelBrujos’expliquiper lesvoltes
quedónaacadapeçautilitzantrecursosméspropis
deTarantinoquedeQuevedoperfermésatractius
iactuals títolsambmoltsseglesdevida.Hiafegeix
unamicadepolítica idecrisi,opotseranècdotes,per
atrapar l’espectadora lessevesxarxes i, llavors, li cola
unShakespeare,unQuevedo,unMolière. “Jonosóc
unprofessordeFilologiaHispànica inoprovode
donarunalliçódeliteraturaalsquivénenal teatre,
perquèperaaixò jahiha lesuniversitats.Jofaig
teatre i intentoquequivinguiaveure’mesdiverteixi
i s’hopassi tantbécompugui.Aquestaés lameva
obligació.Peraixò, llegeixoiestudioelsclàssicspera
lagentquenotétempsidespréselshoexplico,però
comunjoglar,comuncòmic”,consideraÁlvarez,
queel2002varebre lamedallad’oralMèritenles
BellesArts.

Imaino lipot faltarundels seusmocadorsnuatal
coll. Són lasevaobsessió;fins i tota l’estiuenporta,
encaraques’estiguiasfixiantdecalor. “Sinoen
porto, tinc la sensacióqueemfaltaalgunacosa”.És
unamesuradeprotecciódelcoll, “elmeu instru-
mentde treball”,però també, reconeix totmurri,un
elementdecoqueteriaqueutilitzadesde jovenet.A
L’Odissead’Homer,quevaestrenarenelFestival In-
ternacionaldeTeatreClàssicdeMèrida faunparell
d’anys iqueha interpretatfins faunsdiesal teatre
CondaldeBarcelona, en llueixdos,undenegre i
unaltredeblanc,queva intercanviantaconjunt
ambelsvestitsqueportaencadamomentde l’obra.
“Només labellesapot transformarelcorde l’home”,
asseguracitant santFrancescd’Assís.s
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