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PocabromaMésenllàdeQuitt, el sapastre
Pitbull

Lloc i data: Pavelló Olímpic
de Badalona (26/I/2012)

RAMON SÚRIO

Els dj i el teloner Mohombi van
escalfar un recinte atapeït de pú-
blicmolt divers; pares i fills, una
bona representació de la comu-
nitat llatina i moltes noies, tots
preparats per exaltar-se amb el
hip-hop sabrosón que proposa
Armando Christian Pérez, àlies
Pitbull. El raper i cantant de
Miami fa honor a la musicalitat
dels seus avantpassats cubans
presentant-se acompanyat d’un
molt solvent sextet, en què des-
taquen bateria i percussió refor-
çant els ritmes pregravats que
esmorteixen tres teclistes que
també s’alternen al baix i saxo.
Ambaquests vímets, elmil·limè-
tric xou de Pitbull discorre com
un remolí que arrossega fins i
tot el més melindrós. Així, els
karaokesmassius i el ball desen-
frenat es converteixen en la nor-
ma d’un concert plantejat com
un retalla i enganxa de temes
propis i versions.

I poca broma, perquè els que
menystenen Pitbull, pensant
que és un xaró només apte per
lligar a la discoteca, s’equivo-
quen molt i molt. Ho va deixar
clar des de l’inici ambHey baby
(drop it to the floor), el primer
single del seu nou disc Planet
Pit, barrejant hip-hop i r’n’b
amb la seva veu deformada per
l’autotune. A partir d’aquí un
megamix que inclou fragments
instrumentals de Nirvana o Re-
natoCarosone, en una triturado-
ra de ritmes en la qual el hip-
hop de la vella escola va anar
acompanyat de la música disco,
el r’n’b de nou encuny amb el
tumbao salsero, el reggaeton
amb el soca i els grooves a l’estil
Maceo Parker amb la dansa
kuduro.
Tot servit amb les seves bom-

bes de sexualitat prominent,
des de l’explícit Culo a Blanco,
passant per l’inevitableBon bon.
Tampoc no hi van faltar Maldi-
to alcohol, la devastadora I
know you want me (calle ocho),
el duet ambMarc AnthonyRain
overme i un final apoteòsic amb
Give m’everything, deixant clar
per què Pitbull és un raper que
estimen per igual el poble i les
estrelles del pop.c

HIP-HOP

Quitt

Autor: Peter Handke
Traductor: Feliu Formosa
Director: Lluís Pasqual
Escenografia: Paco Azorín
Lloc i data: Teatre Lliure
de Montjuïc (26/I/2012)

JOAN-ANTON BENACH

En l’actual temporada de vaques
magres, l’estrena de Quitt, de
l’austríac Peter Handke (Grif-
fen, 1942), una obra dirigida per
Lluís Pasqual, subministra als es-
pectadors del Lliure de
Montjuïc dues hores de reful-
gències teatrals, com en els bons
temps. Comèdia heterodoxa,
d’un escriptor heterodox, va ser
escrita el 1973, quan Handke ja
havia assajat diverses ruptures
de les convencions escèniques
tradicionals (Insults al públic, El
pupil vol ser tutor) i s’endinsava
de ple en l’exploració del llen-
guatge com a sistema de meca-
nismes que emmascaren la reali-

tat, reprenent una anàlisi inicia-
da amb Kaspar (1968).
Quitt només es pot veure des

d’aquesta preocupació del dra-
maturg, el qual presenta uns indi-
vidus que sembla que hagin de
demanar permís per expressar
alguna idea pròpia. I és que –sug-
gereix Handke– ja tot ens ve do-
nat per un conjunt d’estereotips
verbals que estalvien l’esforç per
encetar un pensament autònom.
Vet aquí el temps del llenguatge

inert i automàtic de les “màqui-
nes de pensar”, vet aquí unapost-
modernitat on no hi ha lloc per
l’imprevist. I és clar, no hi podrà
haver cap gaudi de Quitt sense
comprendre que s’està assistint
a aquesta bàrbara especulació.
Per sota de la disfressa col·lo-

quial, que de vegades sembla em-
parentar l’obra ambun antic i en-
jogassat absurd, l’autor austríac
vamuntar una història que a ho-
res d’ara hem de considerar pro-
fètica en tant que proposa un joc
d’aliances i traïcions empresa-
rials que, quasi quaranta anys
més tard, veiem implantat en la
tendència oligopolística de l’eco-
nomiamundial. Amb la complici-
tat de Hans (Jordi Boixaderas),
una mena d’assistent en un bar-
casino de rics, el seriós i auster
HermannQuitt (Eduard Fernán-
dez), sempre amb vestit fosc,
sedueix Von Mullnow (Lluís
Marco), Koerber-Kent (Andreu
Benito) i Lutz (Jordi Bosch)
–tots tres amb roba de colorai-
nes i esponeroses perruques–
per tal de bastir un holding amb

el qual dictar la política de preus
i dominar el mercat de produc-
tes bàsics per a la població. Al
cap de poc temps, però, els socis
descobreixen queQuitt els enga-
nya, els mena a la ruïna i es riu
de tothom.
Fora de la conxorxa, Kilb

(Boris Ruiz), un ciclista de pega,
és el desventurat que creu parti-
cipar en el sistema perquè pot
promoure algun enrenou en les
assemblees d’accionistes. En un
món exclusiu de mascles (en ai-
xò el profetaHandke s’equivocà)
la senyora Quitt (Míriam Iscla) i
Paula Tax (Marta Marco) esde-
venen la fugissera i única presèn-
cia femenina.
És ben cert que l’argument de

Quitt, amb un lèxic econòmic
molt usat, posa damunt l’obra
una pàtina de cosa gastada. Ara
bé, la proposta del Teatre Lliure
se salva magníficament per tres
aspectes, crec que inqüestiona-
bles: l’excel·lent interpretació de
tots els actuants, la direcció de
Lluís Pasqual, d’una enorme agi-
litat i brillantor, i un espai escè-
nic magnífic dissenyat per Paco
Azorín, amb un element pop, la
Q lluminosa, que sembla inspirat
en Copi.c

Marta Marco i Eduard Fernández

Els estereotips
verbals, suggereix
Handke, ens estalvien
l’esforç d’encetar un
pensament autònom
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