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Marta Marco i Eduard Fernández en una escena de Quitt
ROS RIBAS

Barcelona

Encertada i desoladora. Una co-
mèdia negra i alhora una tragè-
dia brillant. I profètica. No sem-
bla escrita ahir sinó avui. I enca-
ra continua avançada a l’actuali-
tat. I sembla que parli d’un futur
gens encoratjador. Així es va des-
plegar ahir a la nit, en la seva es-
trena al Teatre Lliure de
Montjuïc, Quitt. Els irresponsa-
bles estan en vies d’extinció. I va
acabar amb un gran aplaudiment

i bravos, encara que després,
com sempre, hi va haver opini-
ons de tots els colors: n’hi va ha-
ver de fascinats pel text demoli-
dor però esclaridor que va escriu-
re l’austríac Peter Handke ja fa
gairebé 40 anys, molts dels quals,
a més, van quedar sorpresos per
una posada en escena –la direc-
ció és de Lluís Pasqual– que sua-
vitza la duresa de l’obra amb hu-
mor; a d’altres, tanmateix, el text
se’ls va fer, literalment, “un os
massa dur de rosegar”.
I és que amb ironia, mal llet,

molta intel·ligència i unes quan-
tes gotes d’absurditat i malestar
existencial Handke, i ara aquesta

posada en escena de Pasqual, dis-
seccionen el capitalisme però
també la vida al món hipercomu-
nicat i nihilista en què vivim. Una
vida sense fe possible en la qual
alhora que les persones tenen
una enorme consciència sobre si
mateixes, semblen dissoldre’s
sense remei, intentant atrapar
contínuament una cosa sòlida. Pe-
rò tot és líquid, poc durador, com
diria el sociòleg Zygmunt Bau-
man. De fet, l’última frase de
l’obra és: “El cervell és sòlid, lí-
quid o gasós?”.
No és estrany que Pasqual hagi

triat aquesta obra per als convul-
sos temps en què vivim. I, per

sort, ha pogut portar-la a escena,
complexa i plena de significats i
evocacions com és, ambun repar-
timent que potser no podrà reu-
nir en pròximes temporades per
les retallades: Jordi Boixaderas,
Lluís Marco, Boris Ruiz, Marta
Marco,Míriam Iscla, Andreu Be-
nito, Jordi Bosch i Eduard Fer-
nández, que dóna vida al protago-
nista, el gran Quitt.
Un gran empresari que es reu-

neix amb altres grans homes de
negocis –riallada general quan
els empresaris Benito, Bosch i
Marc apareixen en escena vestits
amb vestits i perruques dels anys
70– per posar fi a la competència
entre els seus negocis –“nosal-
tres no som llops, però la lliure
competència és una llei de
llops”– i aconseguir així tot el
mercat i deixar les molles per als
petits.
I ho fan maquinant deslocalit-

zacions de la producció a Àsia
que permetran preus més baixos
i després sous més baixos a Occi-
dent –la nostra societat low
cost–, i parlant de la funció huma-
nista de la publicitat que ens tor-
na a la veritable relació amb les
coses. I ho fan entre rialles que
acabaran en tragèdia quan Quitt
faci un pas més enllà del pactat
per quedar-se ell amb tot el nego-
ci. Un Quitt lúcid i irracional,
conscient com tots d’interpretar
un personatge, però encara pot-
ser amb voluntat de ser únic.c

‘Quitt’ triomfa al Lliure amb la seva aguda anàlisi de la societat actual
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