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Iván Hermes, un assassí en sèrie en el nou muntatge de Lluís Pasqual de ‘Roberto Zucco’

El dramaturg català presenta al Teatro María Guerrero de Madrid la tercera versió que dirigeix d’aquesta obra

Lluís Pasqual torna a la càrrega
amb ‘Roberto Zucco’ de Koltès

Ramon Palomeras
MADRID

E
l dramaturg
català va di-
rigir l’obra
de Koltès el

1993 a Barcelona i el
1995 a Sant Peters-
burg. Ara hi torna al
Teatro María Guer-
rero de Madrid amb
Iván Hermes, Car-
men Machi, Aida
Folch, Mercè Sam-
pietro i María As-
querino, entre
altres.

Extret de la crònica negra
de finals dels 80, Roberto
Zucco era un assassí en sèrie,
un homicida sense escrúpols
que matava gratuïtament pels
carrers parisencs. Amb inten-
sa poesia i descarnat realisme,
el dramaturg francès Ber-
nard-Marie Koltès (1948-1989)
va construir a partir d’ell un
gran heroi tràgic de la nostra
època. Sense jutjar, sense bus-
car explicació als seus crims,
reflectint tan sols la ràbia i la
desesperació d’un personatge
que fuig d’ell mateix i de la
societat que l’aliena.

“Com tots els grans drama-
turgs, Koltès deixa encunyada
en el seu text una implacable
metàfora. El món és una pre-
só. Zucco és la recerca perma-
ment de la veritat. És la neu-

rosi de la nostra època: som
conscients de tot el que passa
i al mateix temps no en volem
saber res. Tan sols desaparèi-
xer. En aquest gran poema,
Koltès ha creat el darrer gran
personatge del teatre contem-
porani. No és ni un heroi ni un
antiheroi. És un personatge
completament amoral, porta-
dor de l’amoralitat que carac-
teritza la nostra època”, refle-
xiona Pasqual sobre la darrera
obra de Koltès, escrita poc
temps abans de morir per
culpa de la sida als 41 anys.

Llibertat literària
Pasqual ha volgut deixar

clar que els tres espectacles de
Zucco que ha abordat són
completament diferents, i
destaca l’escriptura seca i
concisa d’una obra escrita
amb gran llibertat, una barre-
ja d’estils i tons –“des d’ele-
ments del còmic a reminis-
cències de films de Bruce Lee
passant per les influències de
la tragèdia clàssica”, apunta
Pasqual– per arribar al final
de l’obra i preguntar consiro-
sament: ¿Què hem fet perquè
es produeixin éssers com
aquests en la societat contem-
porània? De fet, tot parafrase-
jant Zucco, “no hi ha paraules.
No hi ha res més a dir”.

Mercè Sampietro, que en-
carna a l’obra una senyora

elegant i afirma haver passat
els anys més feliços de la seva
trajectòria professional al Ma-
ría Guerrero, reprèn el fil de
Pasqual tot incidint en el fet
que Zucco no deixa de ser “u-
na víctima en aquest món tan
absurd que hem creat”.

El que teòricament hauria
de ser una obra obscura, tètri-
ca i paorosa desprèn llumino-
sitat gràcies, com remarca Pas-

qual, a l’humor “d’un poeta
intel·ligent i lúcid”. D’altra
banda, com en les anteriors
representacions de Zucco, Pas-
qual compta per a l’esceno-
grafia i vestuari amb la col·la-
boració de l’artista Frederic
Amat. “No he decorat un text;
tan sols suggereixo un espai
des d’una dimensió poètica”,
apunta l’escenògraf franctira-
dor, com es defineix Amat.

AVUI

Rita Santamaría és la protagonista d’aquesta particular història

‘Un mundo feliz’,
l’espectacle antiestètic
continua al Teatreneu

Carles Matamoros
BARCELONA Dos exmembres de

The Chanclettes
tornen a l’escena

amb una àcida crítica
a la societat

políticament correctaL
a companyia
teatral Cor-
poración An-
tiestética,

fundada per dos ex-
membres del grup
The Chanclettes,
Adolf Baquès i Da-
niel Castro, prorro-
ga la seva estada a
la Sala Kabaret del
Teatreneu amb l’es-
pectacle ‘Un mundo
feliz’.

El peculiar xou, que està en
cartell des del mes de febrer,
utilitza elements com el play-
back i el transvestisme per fer
una crítica contra l’estètica
dominant i el que és política-
ment correcte. La representa-
ció, que es podrà veure dos
cops a la setmana i dura uns
cinquanta minuts, està inter-

pretada per l’actriu Montse
Panero i els mateixos Baquès i
Castro i explica les aventures
de Rita Santamaría, una jove
que viu en una família deses-
tructurada, amb un pare pe-
derasta i una mare masoquis-
ta. Des d’aquest irònic punt de
partida, el xou ofereix dos fi-
nals diferents al públic, se-
gons si s’assisteix a l’actuació
del dijous o a la del divendres.

Per donar-se a conèixer, dos
dels intèrprets de l’obra van vi-
sitar la redacció del diari AVUI
i hi van fer una roda de premsa
improvisada. Segons Baquès,
que va ser un dels actors que
van visitar aquest diari, la Cor-
poración Antiestética “no és
una companyia gaire coneguda
i si convoquéssim una roda de

premsa convencional no hi
vindria ningú. Per tant, prefe-
rim anar directament a veure
els periodistes, que estan molt
mal pagats i són uns mandro-
sos”. En aquesta peculiar visi-
ta, Baquès també va destacar
que l’espectacle Un mundo feliz

va dirigit a un públic ampli, ja
que “no s’hi fa apologia de
res” i “cada persona en pot
treure les seves pròpies con-
clusions”. Tot i això, l’intèr-
pret i director va advertir que
l’obra “no és recomanable per
a ànimes puritanes”.

.............................

Patrice
Chéreau torna
a l’òpera al
Festival d’Ais
de Provença

Redacció
PARÍS

D
esprés de 10 anys
d’absència dels es-
cenaris lírics, Pa-
trice Chéreau tor-
na a dirigir una

òpera. La cita és a partir del 9 de
juliol, en el marc del Festival
d’Ais de Provença, i el títol triat,
Così fan tutte, de Mozart, amb
Daniel Harding com a director
musical. Aquest serà un dels
punts forts de la programació
d’enguany del certamen fran-
cès, presentada pel seu director
Stéphane Lissner. En tot cas, no
serà l’únic compromís de Ché-
reau amb Ais, ja que en l’edició
del 2007 el director francès
tornarà a col·laborar amb Pierre
Boulez amb De la casa dels morts,
de Janácek. Chéreau i Boulez
van crear època als anys 70 amb
els seus llegendaris muntatges
de L’anell del nibelung a Bayreuth
i Lulu a París.

Justament serà la Tetralogia
de Wagner l’objectiu del festi-
val de cara a futures edicions. El
2006 serà el torn d’El or del Rin,
i a partir del 2007, ja en un nou
teatre concebut per acollir
grans muntatges, els altres tres
títols. La Filharmònica de Ber-
lín i Simon Rattle en seran els
protagonistes musicals. Des-
prés de la crisi del 2003, amb la
suspensió del festival a causa de
la vaga dels intermitents de
l’espectacle francesos, Lissner
va remarcar el “bon estat eco-
nòmic” del certamen.


