
espectacles 15 DE FEBRER DEL 2013 53DIVENDRES

veu les coses des de llocs diferents de 
la resta de la gent. Koltès també ho 
fa, i resulta profundament incòmo-
de. A través del personatge, vehicula 
la seva veu», va explicar el director 
del Romea d’una obra que narra un 
viatge nocturn de Zucco i la seva tro-
bada amb aquells  éssers de la perifè-
ria tan propis dels textos del drama-
turg.

Un personatge com Hamlet

En aquest recorregut, comet crims 
que són metàfores de la seva reven-
ja amb institucions com la família, 
la justícia i la policia, «les que verte-
bren el món», va recordar Manrique. 
A Roberto Zucco se’l compara amb 
un personatge com Hamlet, per la 
seva condició de mite tràgic, cosa 
que influeix en l’elecció del seu in-
tèrpret. «Passa com amb Hamlet; sen-
se actor, no hi ha obra», va dir. Si Pas-
qual va escollir Fernández, aquí es 
compta amb Pablo Derqui per a «al-
gú hipnòtic, seductor, un forat ne-
gre que mai atrapes, com la mateixa 
obra». Derqui el veu com «un globus 
sonda» de la societat, «que s’escapa 
de qualsevol patró».
 Ell lidera un elenc de només vuit 
intèrprets per a un text amb 25 per-
sonatges. María Rodríguez és la jo-
ve a qui acaba prostituint. Cristina 
Genebat (també traductora), Ivan 
Benet, Xavier Ricart, Oriol Guinart, 
Xavier Boada i Rosa Gàmiz es multi-
pliquen. L’última amb cinc rols. H

Roberto Succo es va suïcidar en 
una presó italiana el 23 de maig de 
1988. Tenia 26 anys i deixava en-
rere un historial d’assassí en sèrie 
que va commocionar el seu país i 
el veí, França, on va fugir. D’aspec-
te convencional i pacífic, ningú po-
dia sospitar que un dia obriria un 
currículum macabre amb els seus 
pares i un policia als 19 anys. Va 
passar a Mestre, als afores de Venè-
cia. Fins aquí la fitxa policial.
 El cartell d’Es busca amb el ros-
tre (agraciat) de Succo va arribar 
fins al metro de París. La visió en 
una estació, i a la televisió d’un ví-
deo sobre la seva fugida d’un penal 
psiquiàtric, va captivar Bernard-
Marie Koltès fins al punt d’escriu-
re una obra sobre aquest àngel ex-
terminador. Koltès (Metz,1948-Pa-
rís, 1989), malalt de sida, va ordir 
Roberto Zucco (amb canvi de lletra) 
amb la urgència d’algú a qui se li 
escapa la vida sense remei. Va mo-
rir abans de veure estrenada l’obra 
a Berlín per l’alemany Peter Stein 
el 1990. El distanciament últim de 
Koltès i Patrice Chéreau, amic i di-
rector de les seves peces, va frustrar 
que el segon la portés a escena.
 Tot el que envolta el personatge 
(en les seves dues cares, real i literà-
ria) i el seu biògraf escènic té una au-
rèola majúscula. Com ho va ser l’es-
trena de la versió catalana al Palau 
de l’Agricultura (actual Lliure de 

Montjuïc) sota la batuta de Lluís Pas-
qual i amb Eduard Fernández com a 
protagonista. El director de Reus ha 
muntat aquesta tragèdia dues vega-
des més, l’última al Centro Dramáti-
co Nacional el 2005.
 Vint anys després, uns autoano-
menats groupies de Koltès s’han po-
sat mans a l’obra per aixecar un se-
gon muntatge català d’aquest text 
(i autor) cabdal del teatre contem-
porani. «El vaig descobrir al veure 
el muntatge de Pasqual. Koltès em 
fascinava des de la meva època de 
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L’àngel exterminador
Julio Manrique recupera ‘Roberto Zucco’, de Bernard-Marie Koltès, 20 anys després de la 
gran versió de Lluís Pasqual H Pablo Derqui encarna l’assassí d’una peça torbadora i poètica

33 María Rodríguez i Pablo Derqui, en una escena de l’obra que estarà al Romea a partir del dia 19.
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ESTRENA AL ROMEA D’UNA TRAGÈDIA CONTEMPORÀNIA

l’Institut», va afirmar ahir Julio Man-
rique, director de la versió que ini-
ciarà les seves funcions al Romea 
dimarts que ve. Dos dels seus intèr-
prets (Ivan Benet i Xavier Ricart) van 
anar encara més lluny al fer la tesina 
de llicenciatura sobre l’autor.
 «Difícil, fascinant, torbadora, 
commovedora» són adjectius que 
s’atropellen en la veu de Manrique al 
parlar d’una peça que veu com «una 
faula poètica, no el retrat d’un assas-
sí ni un estudi d’una patologia». «El 
criminal és el poeta, el lúdic, el visio-
nari; algú que té l’alè d’un mite i que 

L’autor francès va 
escriure la seva 
última obra a partir 
del cas d’un jove 
criminal italià
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Després del seu èxit amb L’any que ve 
serà millor, Mercè Vila Godoy ha fet 
un pas més en la seva carrera amb 
una revisió del Somni d’una nit d’estiu 
de Shakespeare, una comèdia fan-
tàstica que es presta a molt diferents 
lectures. L’actualitzada versió que la 
dramaturga ofereix del clàssic amb 
Somni, a La Seca-Espai Brossa, és dife-
rent de qualsevol altra perquè està 
marcada per una manera de fer tea-
tre en la línia de Carol López, que és 
amb qui més ha col·laborat Vila.
 L’ànima de l’obra està en una re-
visió ambientada a la sala d’assajos 
d’una companyia que prepara l’es-
trena de Piram i Tisbe. I és que en la 
lliure revisió, plena de punxants dià-
legs propis dels joves d’avui i només  
algun vers, apareixen les senyes de 
l’original. Les passions shakespea-

  

Hilarant i 
trencadora 
comèdia 
a La Seca
CRÒNICA ‘Somni’ fa 
una àgil revisió d’un 
clàssic shakespearià

33 Isak Ferriz i Neus Bernaus.

rianes es reflecteixen en les frenèti-
ques relacions, i en l’atmosfera ba-
tega l’esperit de Puck. El món mà-
gic del bosc, el de la companyia i les 
històries dels enamorats dibuixades 
pel bard es fusionen amb les situaci-
ons que es creen amb tots sis intèr-
prets. I també hi irromp la fantasia, 
amb escenes inspirades en l’origi-
nal, com és el cas d’una ben coreo-
grafiada orgia.
 El work in progress del treball de tot 
l’equip marca l’evolució de l’obra. 
Hi ha complicitat i desinhibició en 
les accions més pujades de to, a més 
d’un alt nivell en les interpretaci-
ons musicals preparades per Dani 
Nel·lo. És difícil fer distincions en un 
grup ben conjuntat, però en sobre-
surt la comicitat d’Alba Florejachs. 
Neus Bernaus i Alba Pujol comple-
ten un gran elenc femení, mentre 
que un excel·lent Òscar Muñoz i uns 
no menys vibrants Isak Férriz i José 
Pérez donen rèplica a les seves dis-
pars parelles. H

Focus firma una 
aliança amb el Teatro 
Español de Madrid

33 La presentació de Roberto 
Zucco va estar precedida ahir al 
Romea per l’anunci de l’acord, 
d’una relació estable, entre Focus 
i el Teatro Español, de Madrid, 
materialitzat ja amb la coproduc·
ció de l’obra. Daniel Martínez, 
president de Focus, i Natalio Gru·
eso, director del teatre municipal 
de Madrid, van detallar que el 
muntatge es podrà veure a l’octu·
bre al Matadero, una de les seus 
de l’Español, durant quatre set·
manes i mitja. «La recerca de col·
laboradors augmenta per la crisi i 
la comunicació entre sector pú·
blic i privat és una necessitat», va 
dir Martínez.

33 Grueso, per la seva part, es va 
referir a Barcelona i Madrid com 
«pulmons escènics» que han de 
treballar junts. L’acord també in·
clou l’estrena d’A cielo abierto, la 
versió castellana de Celobert, de 
Josep Maria Pou, el 7 de març a 
l’Español, «on Pou fa més de 30 
anys que no actua», va recordar 
Grueso. Nathalie Poza farà el pa·
per de Roser Camí en el muntatge 
català del Goya.

L’ACORD


