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Roberto Zucco, el testament litera-
ri de Bernard-Marie Koltès, és una
prova de foc per als directors i ac-
tors que s’hi enfronten. Julio Man-
rique estrena avui al Romea la se-
va versió d’aquest text mític.

de participar en el muntatge com a
actriu ha adaptat l’obra. “Traduir
Roberto Zucco ha sigut com fer un
sudoku dels més difícils”, explica.
Els personatges de Roberto Zucco
“parlen llarg perquè no troben la pa-
raula justa, com deia Koltès”, sub-
ratlla Genebat, i la poesia del text els
revesteix amb la “dignitat d’un heroi
de tragèdia”, afirma Manrique. “En
aquesta obra la bellesa és una mane-
ra de restituir la justícia”, diu el di-
rector del Teatre Romea.

Roberto Zucco també represen-
ta un repte per a l’actor que es posa
dins la pell del protagonista. El per-
sonatge requereix “exigència i en-
trenament actoral” per fer arribar la

història al públic, diu Manrique, que
admet que li hauria agradat inter-
pretar el paper. “Però si ho hagués
fet, ara no l’hauria dirigit”, reconeix.
L’actor que ha triat és Pablo Derqui,
per a qui el personatge és “un regal
i una responsabilitat molt forta”.
“Roberto Zucco és un Hamlet mo-
dern, un forat negre, un mirall de
tothom. És com un globus sonda de
la societat i a la vegada està fora de
tota moral. Quan et sembla que el
tens, se t’escapa. No li dóna la gana
ser atrapat en cap clixé, ni en el de
rebel”, afirma l’actor.

Derqui és l’únic dels intèrprets
del muntatge que no fa més d’un pa-
per. La vintena de personatges que

l’obra té en total –persones cor-
rents, anodines, que es poden tro-
bar als suburbis de qualsevol gran
ciutat– se’ls reparteixen Cristina
Genebat, Ivan Benet, Maria Rodrí-
guez, Xavier Boada, Rosa Gàmiz,
Xavier Ricart i Oriol Guinart.

La família i altres presons
“Roberto Zucco és el testament lite-
rari de Koltès, l’obra potser està in-
acabada o li falta alguna revisió fi-
nal, Koltès era un autor molt disci-
plinat”, explica Manrique, que va
quedar impactat pel mític muntat-
ge que Pasqual va dirigir al Palau de
l’Agricultura, la posterior seu del
Lliure, l’any 1993, amb Eduard Fer-
nández com a protagonista. “A par-
tir de Roberto Succo, Koltès gene-
ra una faula, una creació poètica, un
mite que li serveix de mirall. L’as-
sassí és el poeta, el lúcid, el visiona-
ri”, assegura el director. La veu li-
terària de Koltès, explica Manrique,
“només s’assembla a si mateix”. Va
escriure el seu últim text “amb an-
sietat i una mala llet molt forta; es-
tava enfadat amb tot”, diu.

La família és un altre tema im-
portant dins Roberto Zucco. La re-
presenten els conflictes que una de
les protagonistes té amb els seus
pares i germans per la seva relació
amb Zucco. “L’obra parla de les
presons físiques i metafòriques. La
família s’hi pot convertir”, conclou
Manrique.e

ANTONI RIBAS TUR

BARCELONA. “És una de les obres
més difícils i fascinants de la histò-
ria de la dramatúrgia contemporà-
nia”, afirma Julio Manrique sobre
Roberto Zucco, el text de Bernard-
Marie Koltès (Metz, 1948 - París,
1989) que avui estrena al Teatre Ro-
mea. L’obra està revestida d’una au-
ra mítica pel seu voltatge poètic i
comporta tot un repte per als direc-
tors que s’hi enfronten: Koltès la va
escriure pocs mesos abans de morir
prematurament de sida, “mirant la
mort molt de cara”, diu el director,
i aquesta tragèdia d’alta volada lite-
rària s’estavella amb la realitat més
dura, perquè està inspirada en un
personatge real, l’assassí en sèrie
italià Roberto Succo. El 1981 Succo
va commocionar el país després
d’assassinar els seus pares als dinou
anys. Va fugir de la presó el 1986 i va
deixar un reguitzell de morts i vio-
lacions a França i Suïssa fins que va
ser capturat a prop de casa dels pa-
res, el 1988. La seva llegenda lite-
rària va començar quan Koltès va
veure la seva fotografia en un car-
tell de la policia en una estació de
metro. Succo es va suïcidar en una
presó italiana el 1988, als 26 anys.
“Koltès escriu l’obra per preguntar-
se qui era Roberto Succo. El seu
comportament no responia a cap
pauta, a cap motiu. La fatalitat i la
desgràcia de vegades no tenen un
perquè. L’obra és molt directa, té
una urgència, una intensitat i una
cruesa que la fan commovedora”,
diu Manrique, que vol fer arribar la
història als espectadors i que “no
jutgin el criminal”.

A Roberto Zucco, Koltès també va
apuntar el dit cap a “la família, l’or-
dre social i la infantesa”, explica el
director, a través dels personatges
corrents que es creuen amb el prota-
gonista. “L’obra ensenya la part mi-
serable que hi ha en la normalitat”,
afegeix Cristina Genebat, que a més

UN RETAULE PER A UN ASSASSÍ EN SÈRIE
L’escenografia de Roberto Zucco, de Sebastià Brosa, recorda l’estructura d’un retaule o les vinyetes d’un
còmic. Al llarg de l’obra, el protagonista es va trobant amb personatges que Koltès només va identificar

amb noms com “el senyor gran”, “la senyora elegant” o “la prostituta alterada”. DAVID RUANO

TEATRE

Perseguint ‘Roberto Zucco’
Julio Manrique estrena al Teatre Romea la mítica obra de Bernard-Marie Koltès

Un muntatge gravat a la memòria del teatre català contemporani

Vint anys després de l’estrena, el
Roberto Zucco de Lluís Pasqual en
un Palau de l’Agricultura en ruïnes
segueix sent recordat com una obra
antològica. Va marcar les carreres
d’Eduard Fernández, que va debu-
tar al teatre de text amb aquell
muntatge, i la de Laia Marull. Els
dos intèrprets van estar envoltats
d’alguns pesos pesants del Lliure
com Emma Vilarasau, Anna Liza-
ran, Francesc Orella, Jordi Bosch i
Amparo Moreno. Pasqual va tornar
a dirigir l’obra el 2005 al Centro
Dramático Nacional.


