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la porta del Razzmatazz
les llàgrimes malmeten la
capa de maquillatge gòtic

d’una adolescent que plora des-
consoladament perquè no la dei-
xen entrar a la sala ja que és menor
d’edat. Uns pares se la miren de
lluny pensant si han fet bé deixant
la seva xiqueta dins d’una sala que
sembla una olla a pressió i des de la
porta de la qual només se sent una
intensa cridòria. My Chemical Ro-
mance s’han convertit en els dar-
rers mesos en tot un fenomen ado-
lescent marcat per la dualitat
d’amor i odi.

La sopa d’all inventada per My
Chemical Romance conté uns in-
gredients bàsics però ben mesclats
i preparats: una base de punk rock
d’escola californiana, una mica de
barroquisme agafat dels Queen,
unes gotetes de gòtic tardà i, sobre-
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tot, una imatge impactant d’acord
amb unes lletres fosques basades
íntegrament en la mort. Sense anar
gaire lluny, el seu tercer disc, el ce-
lebrat The black parade, és una
mena de disc conceptual carregat
d’èpica i dedicat a un nen amb càn-
cer terminal. Una opció treballada
en els fons i en les formes i més
perdurable que la de Simple Plan o
Good Charlote.

Hi ha qui pot pensar que són un
muntatge, però saben defensar i
vendre molt bé el seu directe. A
Razzmatazz jugaven a casa i amb
el públic a favor, i s’estalviaven la
pluja de pedres rebudes en algun
festival.

El cantant Gerard Way sap se-
duir i aixecar les masses. Amb el
quintet acompanyat per un teclista
mig amagat al darrere d’una torre
d’amplificadors, el grup van dei-
xar les casaques i els uniformes per
mostrar-se amb una imatge més
natural, amb el guitarrista Ray To-
ro amb unes grenyes que semblava

l’Slash mentre l’altre guitarrista,
Frank Iero, en la tercera cançó es
va llançar a una piscina de públic
que s’evacuava constantment a
causa de lipotímies i d’hormones
alterades.

Els crits dels seguidors gairebé
no deixaven apreciar si el cantant
Gerard Way tenia connectat el mi-
cròfon alhora que unes noies per-
dien la innocència mostrant al seu
germà, el baixista Mikey Way, un
cartell amb un explícit «Rape me»
(«viola’m»). En una hora i mitja de
concert van tenir temps de fer una
àmplia repassada al disc The black
parade , que van tocar gairebé del
tot davant del deliri del públic.

Ara a My Chemical Romance
només els queda créixer o morir
d’aquest èxit. Si desapareixen que-
daran com una bonica anècdota
adolescent. Si segueixen endavant
segur que aquest concert quedarà
en la memòria històrica com un
dels moments més dolços de la se-
va carrera.
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Romanç adolescent
� Lloc i dia: Sala Razzmatazz
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l text de Goldoni funciona i, per això, un gat
vell com Luca Ronconi no el tergiversa ni
l’actualitza. Amb aquesta producció que

serveix per celebrar els 300 anys del naixement de
Goldoni i els 60 de la companyia Piccolo. En té
prou amb donar un parell de notes que aporten la
sorpresa a l’escena. Primer: fer que el ventall, que
ha anat passant de mà a mà, voli com una papallona
de les mans del sabater de cap a cap de l’escenari.
Segon: posar un cop de vent just en l’instant que es
resolen els embolics i apareixen, nusos i sincers, els
amors del muntatge. El cop de vent aixeca les teles i
tomba les cadires. Res que sigui revolucionari, mi-
litant, desestabilitzador. Un cop el vent ha amainat,
la senyora Geltruda recol·loca la cadira i bona part
del mobiliari torna a lloc. Amb la ventada (una me-
tàfora que l’amor és un cop de vent fresc) es desco-
breix un hivernacle. Des de quan hi ha vent dins
d’un edifici tancat amb les finestres closes? Des
que l’amor fa de les seves, sembla indicar Ronconi.

Dit això, i cal assenyalar el treball correcte (tot i
que batusser per les caigudes i les corredisses, per
donar vent a l’escena) dels intèrprets, poca cosa
més. Perquè Goldoni és un mestre a plantejar una
comèdia d’embolics, però la seva escriptura va ser
revolucionària, fa 300 anys. És agradable veure un
bon quadre de fa segles però emociona poc l’estó-
mac i, en conseqüència, l’espectador surt agrada-
blement confortat amb un somriure amable als lla-
vis, però treu poc suc de tres hores d’espectacle. En
tot cas, que el comte és un cregut i alhora un aprofi-
tat (vol treure benefici dels seus títols i juga al paper
de donar favors a les parelles que després no casa-
ran). Els burgesos són més sincers que els aristòcra-
tes i aconsegueixen l’amor de les dones que prete-
nen. El paper de la dona, de fet, es diferencia per es-
taments socials: les de palau no poden fer més que
insinuar mentre que les camperoles tenen el dret de
dir les coses pel seu nom, tot i que sense faltar mai
al respecte. Només la carícia justa per confondre els
altres personatges d’escena. L’apotecari és el que
respira el major inconformisme: és el boig que mar-
tiritza tant nobles com burgesos. Amargat, no té ni
un aire d’amistat. És, quasi, l’únic que ni toca el
ventall ni entén res de la trama. Potser l’últim vesti-
gi dels malcarats de la commedia dell’arte. Una pe-
ça ben aconseguida però que deixa un pèl fred el
públic. Un vent que refresca però no despentina.
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Ventar-se d’amor
en un espai tancat

� Autor: Carlo Goldoni
Direcció: Luca Ronconi
Dia i lloc: Dimecres, 27 a la Sala Gran del TNC
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Una escena d’Il ventaglio. / MARCELO NORBERTH

quest espectacle serà re-
cordat durant molt de
temps. Que ningú no es fa-

ci enrere per la seva durada, seria
una excusa mesquina en relació
amb un muntatge que, a més de
mantenir l’atenció de l’espectador
i xuclar-lo emocionalment fins a
deixar-lo exhaust, és una demos-
tració de compromís, honestedat i
esforç de totes les persones que
l’han fet possible. En la carrera
professional del director, suposa
un abans i un després. Rigola ha fet
el salt mortal i ha caigut dret amb
elegància i sense estirabots. Una
posada en escena que en moments
talla l’alè de la platea amb l’encert
de mantenir el més absolut respec-
te tant per la temàtica com per
l’obra original, una novel·la que en
si mateixa és un monument colos-
sal. Adaptar-la al teatre ja era, se-
gons el director, un repte utòpic;
aconseguir aquest resultat és, més
que esperançador, reconfortant.
Pablo Ley i el mateix Rigola debu-
ten a quatre mans assumint aquesta
bogeria de dramatúrgia des de l’es-
sència, fugint de la vulgar transpo-
sició, escampant l’esperit de la no-
vel·la en tots i cadascun dels ele-
ments i llenguatges que desembo-
quen en aquest espectacle total.
L’èxit és que fan teatre. Del con-
temporani, del que combina el
llenguatge audiovisual amb el tea-
tre d’objectes, del que juga amb el
text, del que converteix la música i
els espais en un personatge més.
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Una primera part en forma de clas-
se magistral; narració i diàleg amb
un mateix i amb veus d’altres àm-
bits en la segona; diàlegs i estètica
de film tarantinià amb toc de Ro-
bert Rodríguez en la tercera; apo-
teosi sensorial i emocional en la
quarta –posant a prova la capacitat
de l’espectador Davant el dolor
dels altres (com escriu Sontag)–, i
combinació d’elements deixant un
final obert per abaixar el teló. Es-
cenografia acurada i adient en ca-
dascuna de les parts; o sigui, histò-
ries, que sense ser capítols causals
acaben tenint aquella casual i còs-
mica relació del tot amb tot. Els in-
tèrprets deixen el millor d’ells ma-
teixos a l’escena en la multiplicitat

de registres dels personatges que
representen, i això traspua a la pla-
tea tant en les escenes de conjunt
com en els moments de brillants
intervencions individuals. Impe-
cable, Andreu Benito; més versàtil
que mai, Julio Manrique; exquisi-
da en la primera part, Chantal Ai-
mée; convincent, Alícia Pérez, en
el personatge de naturalesa desdi-
buixada de la segona; el millor tre-
ball fins ara de Joan Carreras, ser-
vit en la darrera part. Menció a
banda per a la víctima, Alba Pujol,
que amb la seva interpretació
aconsegueix plasmar el dolor uni-
versal des del gemec i el crit, arren-
cant l’emoció del públic només
amb el xiuxiueig de dues paraules.

� Autor: Roberto Bolaño (adaptació
de Pablo Ley i Àlex Rigola)
Direcció: Àlex Rigola
Dia i lloc: Dimecres 27 de juny al
Teatre Lliure. Festival Grec
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Colossal

Joan Carreras i Julio Manrique, en la primera part de 2666. / QUIM PUIG




