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El ganxo estètic 
venç al Lliure 

rònicac

Al combat ‘Nixon-Frost’ d’Àlex Rigola li van faltar 
la tensió i emoció aconseguides a la pel·lícula 

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

N
ingú va sortir noquejat 
però va faltar punch en el 
combat Nixon-Frost que el 
seu director, Àlex Rigola, 

havia anunciat com un duel pugi-
lístic a l’estil Rocky de Sylvester Sta-
llone. Dijous, la sala Fabià Puigser-
ver del Teatre Lliure es va omplir –hi 
van assistir personalitats polítiques 
com el conseller de Cultura, Joan 
Manuel Tresserras, i el delegat de 
Cultura, Jordi Martí– i va acomiadar 
amb sonors aplaudiments aquest 
primer assalt a l’obra de Peter Mor-
gan –el segon, Nixon-Frost (Unplugged 
escènic), de format més reduït es veu-
rà a partir del dia 24–. Un primer es-
pectacle en el qual Rigola emfatit-
za la maquinària escènica, els cops 

tenció que formulés una disculpa 
pública a causa de la seva participa-
ció en el Watergate. 
 A la lona del Lliure, Lluís Marco 
va defensar amb gran ofici la pell 
del fred i impertorbable exmanda-
tari. Va esquivar sense immutar-se 
l’allau de cops inquisidors d’un Joan 
Carreras que alguns, absorts en les 
comparacions, van veure mancat de 
ganxo i desimboltura com l’extra-
vertit, playboy i lluminós periodis-
ta. L’antagonisme de personalitats, 
que era un dels principals atractius 
de la història per a Morgan –guio-
nista també de The Queen (La reina), 
El último rey de Escocia...–, es dilueix 
d’aquesta manera en el tou inter-
canvi dialèctic, al qual es va sumar 
la resta del repartiment: Andreu Be-
nito, Chantal Aimée, Òscar Raba-
dan, Santi Ricart i Oriol Guinart, en-
tre altres. 

ATRACTIU VISUAL / La proposta de Ri-
gola se sustenta en una presentació 
molt treballada: combina diversos 
espais escènics (com ara el jardí amb 
palmeres al costat del mar de la Ca-
sa Pacífica de Nixon o l’interior d’un 
avió), amb les projeccions en una 
gran pantalla dels primers plans 
dels actors i imatges reals del presi-
dent dimissionari, el Vietnam... Pe-
rò falta el ganxo d’aquella aconse-
guidíssima tensió in crescendo que es 
va veure a les sales de cine i que cul-
mina amb la confessió del polític. 
 «A vegades, els presidents per ser-
vir el país hem de fer coses fora del 
marc legal, coses il·legals... Vaig fa-
llar al país i al sistema de Govern...», 
reconeixia el derrotat Nixon, ven-
çut també per l’empatia cap al seu 
contrincant. Un KO històric que de 
ben segur va tenir molt més impac-
te en els que van arribar verges al 
combat.  H

Lluís Marco i Joan 
Carreras recreen 
els antagònics 
protagonistes 

efectistes del seu plantejament ci-
nematogràfic, més que el duel emo-
cional, la tensió i la intriga.
 Així ho van viure especialment 
els que van assistir a la funció amb 
el record de l’excel·lent pel·lícula de 
Ron Howard a les seves retines, amb 
acarament antològic de Frank Lan-
gella i Martin Sheen, protagonistes 
així mateix del muntatge original 
estrenat a Londres el 2006. Howard 
va convertir en emocionant thriller 
els fets verídics: la sèrie d’entrevis-
tes televisives que el presentador 
britànic David Frost va fer el 1977 
a l’expresident dels EUA amb la in-

33 D’esquerra a dreta, Lluís Marco, Joan Carreras, Chantal Aimée i Òscar Rabadan, a l’obra. 
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