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Disbauxat finald’etapa Rock&roll ie-ie

The end

Autor i director: Àlex Rigola
Lloc i data: Teatre Lliure
(2/VI/2011)

JOAN-ANTON BENACH

Avui diumenge Àlex Rigola
s’acomiada definitivament del
Lliure amb The end, broma de
ressonàncies cinematogràfiques
escrita per ell mateix i en la qual
participen actors i actrius que
han treballat sovint amb el direc-
tor. Damunt l’escenari hi ha,
com ell mateix apuntava, una
mena de sarau de final de curs
treballat amb l’emoció i les com-
plicitats que es creen durant
d’anys de feina en comú. A The
end Rigola li ha posat com a sub-
títol “un narco-mex-spaguetti-
western teatral”, precisió sugge-

ridora d’un joc de disbarats, ama-
nit ambun grapat d’ideesmanlle-
vades dels films més adotzenats.
La gresca, que contamina fins
els crèdits, la firma un tal Sergio
Rigole, paròdia d’aquell Sergio
Leone que fabricava subproduc-
tes de l’Oest com xurros.
L’argument de la farsa és irre-

llevant: uns narcotraficants des-
vagats a la frontera de Mèxic
amb Estats Units aprofiten l’es-
pera del seu contacte per parlar
de les misèries del teatre... L’en-
treteniment, que no estalvia tò-
pics ni fa grans exhibicions
d’agudesa, ofereix pocs indicis
que permetin pensar que l’autor
es decantarà per la pràctica regu-
lar de l’escriptura teatral. Els
vuit anys que ha estat al front del
Lliure, l’ofici del director Rigola
ha assolit una visiblemaduresa i,
en creacions com 2666, la lluen-
tor dels mestres més consagrats.
És, doncs, com a fabricant d’es-

pectacles i en el desenvolupa-
ment d’una provada sensibilitat
de dramaturg capaç de fer repre-
sentable qualsevol material lite-
rari onRigola té un futurmés bri-
llant i sòlid.
AThe end el bon ofici es fa visi-

ble en el treball dels actors –pre-
sidits per un Joan Carreras es-
plèndid– i en una alegria narrati-
va que no deixa espais buits, ja
que, d’altra banda, no es preocu-
pa de fer transicions raonables.
Els canvis de tema es poden pro-
duir sense cap ni peus i la irrup-
ció d’herois de Toy story, de la
manera més estrafolària. Al cap-
davall, l’argument es un pretext
per airejar reflexions una mica
suades sobre la naturalesa del
teatre i perquè al final, en unmo-
nòleg del seu àlter ego, parli
d’una dolorosa experiència per-
sonal en front d’uns polítics igno-
rants i pressumptuosos, elmillor
fragment de la proposta.c

Doctor Explosion

Lloc i data: Sidecar (2/VI/2011)

RAMON SÚRIO

El trio asturià Doctor Explosion
fa vint anys que està liderat per
l’incombustible guitarrista i can-
tant Jorge Muñoz-Cobo. En
aquest temps han editat una de-
sena d’àlbums en què sempre
hanperdut la xaveta per unamú-
sica de caràcter retro ben mar-
cat. L’últim,Hablaban con frases
hechas, no n’és cap excepció, tal
com vam poder comprovar a
Sidecar.
Alternant anglès i castellà, te-

mes antics i actuals, tenen un re-
pertori incendiari que es conver-
teix en tota una lliçó de sons de
garatge que beuen del rock and
roll primigeni, de l’energia pri-
mitiva deTheWho i del pop gra-
nat del país que van saber repre-
sentar tan bé grups comLos Sal-
vajes o Los Brincos, als quals re-
ten homenatge en forma de ver-
sió de Renacerá.
A la contundència de guitarra

i l’eficàciamelòdica, s’hi pot afe-
gir un altre ingredient clau: el
sentit de l’humor. Així, a l’intro
de la contundent Autodestruc-
ción, Muñoz-Cobo no va dubtar
a atribuir la tendència autodes-
tructiva dels catalans a la seva
afició pels calçots. I el nou single
¿Quién quiere lo que tuvo ayer?

el protagonitza “un señor de
Granollers que compra sus dis-
cos en la calle Tallers”.
Entre els temes més celebrats

van destacar Eres feo, chaval,
Rompí la T.V., el seu gran èxit i
homenatge a Andrés Pajares
Drácula ye-yé, el garage& roll es-
pídic de la nova Te delatas i el so
de platja de Surf talibán. I les
propines també, en forma d’un
bis en què van sonar, una rere
l’altra,La chatunga, salada adap-
tació d’un tema de Luis Aguilé,
¡Basura! iEl calcetín, un altre res-
cat sixties ambmolta canya, cor-
tesia dels valencians Los Hu-
racanes.c

ROCK

Els Doctor Explosion

Rigola saluda al públic al costat dels seus àlter egos al final de The end
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Abona-t’hi, del 6 al 23 de juny.
Ara és més fàcil. Tu tries què, tu tries quan, tu tries com.
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La teva butaca,
el teu Liceu.

Una temporada 2011/2012 espectacular: La Bohème, Le nozze di Figaro, Linda di Chamounix, Adriana Lecouvreur... amb Juan Diego Flórez, Fiorenza Cedolins, María Bayo,
Joan Pons, Diana Damrau, Roberto Alagna, Ainhoa Arteta... 112 opcions d’abonament, des de 22,50 € i amb possibilitat de fraccionar els pagaments i fer canvis de dia.
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