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Organitzadors: Amb el suport especial de: Patrons:

FESTIVAL DE TARDOR DE CATALUNYA • GIRONA/SALT 
De l’1 d’octubre a l’11 de desembre de 2009

SALA LA PLANETA
Ds 14 novembre > 22 h

SALA LA PLANETA (sala cafè-teatre)
Dv 13 novembre > 22 h / Ds 14 novembre > 20 h

RATERA
De Roger Bernat / FFF

LA MIRONA
Dv 13 novembre > 23 h

LA EXCEPCIÓN
La Verdad más Verdadera
Presentació de nou disc

ESTRENA

The San Quentin Drama Workshop

KRAPP’S LAST TAPE
Escrit i dirigit per Samuel Beckett
Amb Rick Cluchey

TEATRE DE SALT
Ds 14 novembre > 21 h / Dg 15 novembre > 19 h

Teatr Polski

LES PRESIDENTES
De Werner Schwab
Dir. Krystian Lupa

TEATRE MUNICIPAL DE GIRONA
Dv 13 novembre > 21 h / Ds 14 novembre > 21 h

PLATZ 
MANGEL
(Manca d’espai)
De Christoph Marthaler

ESTRENA
A L’ESTAT
ESPANYOL

ESTRENA
A L’ESTAT
ESPANYOL

ESTRENA
A L’ESTAT
ESPANYOL

i la setmana que ve...
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l juny del
1972 l’es-
càndol del

Watergate tras-
balsa els Estats
Units. Tot per un

afer d’espionatge a la seu del
Partit Demòcrata durant la
campanya electoral a la presi-
dència del país. Entre els detin-
guts hi ha el cap de seguretat de
Richard Nixon, president repu-
blicà, que aspira a la reelecció.
Tot i l’escàndol, Nixon és reele-
git, però dos anys més tard, el
1974, es converteix en el pri-
mer, i de moment únic, presi-
dent dels Estats Units que ha de
renunciar al càrrec, acusat
d’obstrucció a la justícia per
l’afer Watergate. Mai, però, se-
rà jutjat pel cas. Paral·lelament,
David Frost, un jove i popular
presentador d’origen britànic
de late night show, veu com la

E

seva carrera davalla i, després
d’arribar al cim amb un progra-
ma a la televisió nord-america-
na, es troba, el 1977, dirigint-ne
i presentant-ne un a la televisió
australiana. Tots dos busquen
rellançar la seva carrera i perce-
ben la seva trobada com l’opor-
tunitat de fer-ho. Frost per tor-
nar a la primera línia mediàtica,
i Nixon, fins aleshores retirat a
la seva finca a Califòrnia, iròni-
cament anomenada Casa Pací-
fica, per tornar a la política acti-
va. Pacten quatre entrevistes te-
levisives, per les quals l’expre-
sident percebrà 600.000 dòlars.
L’inesperat resultat d’aquestes
entrevistes és una confessió ex-
plícita de Nixon sobre la seva
implicació en l’afer Watergate,
la seva petició de disculpes al
poble nord-americà i la seva
humiliació davant les càmeres.
El seu destí serà el que els dos
convenen anomenar «la selva»,
és a dir, l’oblit.

El muntatge que dirigeix
Àlex Rigola, en consonància
amb el magnífic text de Peter
Morgan, és impecable. Plante-
jat com una mena de combat,
amb quatre assalts amb els seus
temps morts; l’estructura és
convencional, amb el planteja-
ment, el nus i el desenllaç. Con-
vencional, que no vol dir ni sen-

zill ni simple.
Tractant-se d’un espectacle

en què la major part de l’acció
són les entrevistes televisives,
l’amplificació de veu i la utilit-
zació de pantalles, amb projec-
cions que a vegades funcionen
com a escenografia i que en les
entrevistes serveixen els pri-
mers plans dels protagonistes,
estan plenament justificades.
Aquestes es combinen amb de-

corats que se succeeixen amb
fluïdesa, situant els personat-
ges ara dins un avió, ara en un
hotel, ara a la residència de Ni-
xon o al plató de gravació. La
narració d’alguns dels perso-
natges secundaris –fonamental
Jim Reston per al desenvolupa-
ment de la història– serveixen
per lligar escena i escena. El rit-
me és precís, tot encaixa i hi ha
quatre escenes memorables

com són la primera trobada de
Nixon i Reston, la conversa te-
lefònica de matinada entre els
protagonistes abans de la darre-
ra entrevista, el moment de la
confessió de Nixon i el comiat
dels dos personatges a Casa Pa-
cífica. Andreu Benito (Jim Res-
ton), Lluís Marco (Nixon) i
Joan Carreras (Frost) ofereixen
interpretacions d’un alt nivell i
són els qui vehiculen la majoria
de les reflexions sobre el poder,
la fama, la política i la corrup-
ció. Benito sap treure molt suc
de Reston, l’escriptor i intel-
lectual que no ha perdut la ca-
pacitat d’indignació, obsessio-
nat per aconseguir desemmas-
carar Nixon. Per la seva banda,
Lluís Marco dibuixa un expre-
sident primer còmode i confiat,
i després derrotat; un personat-
ge sarcàstic, cínic, corrupte, ob-
sessionat pels diners, amb una
notable capacitat intel·lectual,
però amb un gran complex
d’inferioritat per la seva manca
de carisma i de telegènia, que ja
li havia passat factura en l’en-
frontament per la presidència
amb Kennedy, a principis dels
seixanta, i que comet l’error de
pensar que el país i ell són una
mateixa cosa. De la suma de tot
plegat en resulta un muntatge
extraordinari.

teatre | «nixon-frost»

Watergate, cinc anys després
� Autor: Peter Morgan.

Director: Àlex Rigola.
Intèrprets: Chantal Aimée,
Andreu Benito, Joan Carreras,
Oriol Guinart, Lluís Marco, Kai
Puig, Òscar Rabadán i Santi
Ricart.
Lloc i dia: Teatre Municipal de
Girona, 6 de novembre del
2009.

DANI CHICANO

Frost i Nixon, Joan Carreras i Lluís Marco, cara a cara. / ROS RIBAS


