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L’Argentina, 
vista des del 
quadrilàter
3Ricardo Bartís reflexiona a ‘El 
box’ sobre la identitat del seu país

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

A
rriba el primer gran nom 
estranger al Temporada 
Alta: Ricardo Bartís (Bue-
nos Aires, 1949). Des d’avui 

fins dissabte, el director argentí pre-
senta a Sant Gregori El box amb el 
seu Sportivo Teatral, un estudi que 
es dedica, sobretot, a la docència i a 
produir espectacles. «Sempre sense 
subvencions ni relació amb l’àmbit 
comercial», puntualitza Bartís, l’in-
subornable home d’escena conside-
rat mestre de compatriotes com Ve-
ronese, Daulte i Tolcachir. Aquesta 
etiqueta no li impedeix desmarcar-
se del treball de tots ells per les seves 

concessions i salt cap al teatre més 
comercial. «Nosaltres som del gru-
pet del fons i ho reinvindiquem or-
gullosament», afirma.
 Aquesta marca de la casa es ma-
nifesta en obres com El box, de llarga 
gestació en l’antic dipòsit d’ambu-
làncies del barri de Palermo de Bu-
enos Aires, on Sportivo Teatral té la 
seu. Recull la història de María Ame-
lia, la Piñata, una exboxejadora que 
vol celebrar el seu 50è aniversari en 
un vell gimnàs. La festa serà un fra-
càs perquè els convidats no s’hi pre-
senten, cosa que obre la porta al res-
sentiment i el dolor.
 Com en totes les seves obres, Bar-
tís posa la seva mirada a l’Argentina 

UN MESTRE poRTENy AL TEMpoRADA ALTA

a partir de la metàfora pugilística. 
Ho fa amb un diagnòstic gens com-
plaent d’algú que se sent d’una ge-
neració «maltractada, humiliada i 
derrotada» : «Hi ha forces que es re-
peteixen cíclicament al nostre país: 
desolació i mort travessades per sen-
timents vitals i discursos molt no-
bles». I afegeix: «Vencedors i vençuts 
no poden estar junts; hi ha massa do-
lor i massa sang».
 Que Bartís és un tòtem teatral va 
quedar ben clar en la seva trobada 
amb la premsa a l’Ateneu, una classe 
magistral presentada amb forma de 

monòleg, abans d’estrenar a Girona. 
Va parlar de la càrrega ideològica del 
seu treball: «El teatre està condem-
nat a ser  polític; les comèdies estú-
pides ho són». De les tendències. «La 
modernitat sostreu al teatre la seva 
força i elements primitius». Del mo-
ment actual: «Aquesta és un època 
trista. La bogeria de l’home s’ha por-
tat a nivells paroxístics». I de futbol: 
«És un territori comú de reflexió, de 
pertinència i sentiment; és emoció 
heroica». L’esport rei completarà la 
seva trilogia esportiva després de La 
pesca i El box. H

33 Una imatge d’‘El box’, la segona obra d’una trilogia esportiva.

ANDRÉS BARRAGÁN

Sàtira a la 
Muntaner 
de Camps i 
Rita Barberá

J. C. S.
BARCELONA

«Mireu com està València... Tea-
tralment és molt sucós». A Xavi 
Castillo els personatges del seu 
monòleg Hamlet? Això ho pague 
jo! li surten sols. Aquesta sàti-
ra despietada de l’actualitat va-
lenciana, a la Muntaner fins al 6 
de novembre, està plena de polí-
tics com l’expresident Francisco 
Camps, l’alcaldessa Rita Barberá 
i el president de la diputació va-
lenciana, Alfonso Rus. «És el nos-
tre Berlusconi», diu Castillo.
 L’actor, un fenomen a Valèn-
cia pels seus problemes amb al-
caldes o l’església local, aborda 
els seus personatges com els ni-
nots del guinyol. I diu que és víc-
tima d’una censura descarada. 
«En els pobles on mana el PP no 
hi actuo». A la Muntaner presenta 
un esperpent sobre un d’aquests 
grans successos, com la F-1, la Co-
pa Amèrica de vela i la visita del 
Papa, tan del gust de les autori-
tats valencianes. En aquest cas, 
és un muntatge cultural: un gran 
Hamlet en temps de crisi. H
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