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per una escenografia que
sembla més aviat un acudit
que una idea –una falla va-
lenciana en forma de cafe-
tera exprés–, situacions i
personatges s’arrosseguen
pel temps i l’escenari amb
actitud cautelosa fora de
lloc. La comèdia brolla amb
un to de falsedat, com si el
director no cregués en la
humanitat dels éssers que
es reuneixen a la petita
plaça veneciana. Gent peti-
ta, amb els seus pecats pe-
tits que en cap moment
s’harmonitzen en un segell
goldonià comú. Cada intèr-

pret porta l’obra al seu ter-
reny –amb preocupant des-
preocupació pels personat-
ges femenins–, sense que
s’estableixi l’atmosfera in-
confusible que identifica
una obra de Goldoni. Mun-
tatge insípid, sense gràcia,
sense la lleugeresa intel·li-
gent d’una comèdia del
segle XVII. Una tassa de
cafè espessa, amb més so-
latge que altra cosa.

El cafè
De Carlo Goldoni.
Teatre Romea, 8 de febrer de 2010

Una tassa de cafè és
un petit univers
d’aroma i sabor. Per

als italians, un beuratge im-
prescindible per entendre la
vida. Elixir negre que fàcil-
ment es torna suc de xicoira
si no es respecta el delicat
equilibri de mesures, temps
i processos que condueixen
a una bona tassa de cafè
(exprés). Bon gra, millor tor-
rat, mòlta perfecta, aigua de
primera, dosi correcta, rela-
ció meditada entre gra i lí-
quid, pressió exacta, tempe-
ratura justa. Un ritual com-
plex per acabar amb tres
dits de líquid dens i aromà-
tic i la seva lleugera corona
d’escuma daurada.

Una comèdia de Goldoni
s’assembla molt a una tassa
de cafè: sembla fàcil de re-
soldre escènicament, però
un mínim error de càlcul
condueix al fracàs. El cafè
(La bottega del café) dirigit
per Joan Ollé no funciona:
no posseeix ni el delicat
aroma de les comèdies gol-
donianes ni la lleugera den-
sitat que va transformar la
Commedia dell’Arte en co-
mèdia a seques. Esclafats
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Fermí Reixach torna a Barcelona (Versus Teatre) amb
‘Diarid’unboig’enocasiódelbicentenarideGógol
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Després d’una breu –i pror-
rogada– estada a Tarragona
(Sala Trono) i al Teatre del
Mar de Mallorca, Fermí Rei-
xach torna a Barcelona,
–Versus Teatre a partir de
demà– amb Diari d’un boig,
l’espectacle que va estrenar
fa 25 anys al Romea dirigit
per Ernie Martin, membre
destacat de l’Actor’s Studio,
enunaetapaenquèReixach
era alumne seu a Nova York.

L’obra, i sobretot la crea-
ció que va fer Reixach del
personatge,vancausargran
impacte, però no va circular
gaire. L’actor encara estava
estudiant. Ara, als 200 anys
del naixement de Nikolai
Gógol, l’autor, és un bon mo-
ment per recuperar-la: “Es
pot tornar a fer perquè no
està gastada i perquè col-
peix l’actualitat que arriba a
tenir. Parla de corruptes, de
contaminació ambiental...
El text és viu”, diu l’Reixach.

Narra la bogeria i el pati-
ment per un amor no cor-
respost. Poprixin, un funci-
onari mediocre i inadaptat,
està enamorat de la filla del
director. El tanquen en un
psiquiàtric i allà no té cap
altre recurs que explicar el
seu diari. Tant l’actor com
Ernie Martin van voler defu-
gir el monòleg: Reixach es
fica a la pell de diversos per-
sonatges i es dirigeix al pú-
blic o pensa en veu alta.

Una classe magistral
L’acte de presentació de
l’obra al Versus va ser una
autèntica classe magistral
sobre el mètode Stanislavs-
ki. Abans Reixach ens havia
regalat uns fragments de
l’espectacle, i en acabar om-

plia l’atmosfera amb l’entu-
siasme d’haver fet allò en
què es creu. I ell creu en el
mètode, curiosament molt
més entès i estès als Estats
Units que a Rússia: “Els per-
sonatges passen directa-
ment de l’autor a l’actor, és
l’essència del teatre. Jo no
faig de boig, per a Poprixin
tot és veritat!”, diu. I conti-
nua, parlant del seu mestre:
“Ernie Martin em va dir que

m’oblidés del text i ho vam
treballar emocionalment.
Després hi vam posar les pa-
raules. No es tracta d’il·lus-
trar un personatge sinó de
convertir-s’hi”. Efectiva-
ment, sembla que el funcio-
nari Poprixin sigui dins del
cos de Reixach, com si l’ha-
gués posseït. “És el regal que
em va fer Ernie Martin. Hi
haduesmaneres,vàlides,de
fer teatre: explicar les emo-

cions o viure-les. Treballant
aquesta tècnica emocional,
les vius i el públic les rep. No
has de pensar que fas de
Hamlet sinó el que tu fas
amb Hamlet. Vam estar sis
mesos preparant-la!”.

Són paraules d’un actor
dotat especialment per a
personatges potents, com
va demostrar a El rei Lear,
L’oncle Vània, Titus Andrò-
nic i tants altres. ■

Fermí Reixach al ‘Diari d’un boig’ que no és boig: per al personatge, tot és veritat ■ DAVID SALCEDO

Pere Arquillué, Mingo Ràfols i Mireia Llunell són al petit
bar d’una plaça veneciana del segle XVII ■ DAVID RUANO
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