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Teatre

 Quina tristesa, quina 
desolació, quin neguit... Un 

cop més, un any més, el 
totpoderós teatre català torna a 
mostrar la seva insignificància 
estatal. Els gloriosos premis 
Max ens han tornat a ningunejar 
i no hi ha cap xou local que opti a 
millor espectacle. Hi ha 
coproduccions nostrades, però 
res de genuí, d’autèntic.

 A millor espectacle teatral, 
opten als premis De ratones 

y hombres, En la luna i La vida es 
sueño. La primera no ha vingut, 
la segona, d’Alfredo Sanzol, va 
venir l’any passat al Lliure, i la 
tercera vindrà al març, també al 
Lliure. En dansa, opta al premi la 
guerrera Marta Carrasco pel seu 
No sé si... I en la categoria 
d’espectacle infantil, Pep Bou 
per Clinc!. Dos de dotze 
(comptant els musicals): un 
autèntic desastre. 

 Anys enrere, els muntatges 
catalans s’ho emportaven 

tot. Avui, el teatre català, als 
Max, és com el sevillà, testimoni 
digne de l’imperi madrileny. Des 
del 2666 d’Àlex Rigola que no 
ens mengem un borrall, i fins i tot 
Sanzol va guanyar el premi a la 
millor obra en català. Sí, no és 
broma, això ha passat!

 Però, ai las, no sé si aquest 
senador destraler, està 

realment disgustat per 
l’omissió,  com deia al principi. 
Sincerament, potser se n’alegra 
i tot. Perquè, parlem clar, això 
dels Max fa un tuf de rònec que 
tira d’esquena. Que Julio 
Manrique, per exemple, no hagi 
estat mai nominat –ni nominat!– 
demostra el nivell de la cosa. O 
que passen olímpicament de 
nosaltres. La prova és que la 
majoria de xous candidats no 
han trepitjat Barcelona.

 I què vol dir això? Que ens 
hauríem d’espavilar una 

mica, sobretot ara que diuen que 
els Butaca corren perill. Hauríem 
d’agafar-los, tots nosaltres, 
públic i senadors, i dignificar-los. 
Fer com amb els Gaudí. I si cal 
crear una acadèmia de crítics, la 
fem demà mateix. –Andreu 
Gomila

Brutus
Els Max

Teatre Romea. Fins al 21 d’abril
 
Roberto Zucco és l’última obra de 
Bernard-Marie Koltès culminada 
poc abans de la seva mort, 
víctima de la sida, i escrita a 
partir d’un assassí que Koltès va 
descobrir al metro de París en un 
cartell de “Es busca”.  Tothom 
està d’acord que Roberto Zucco  
és una obra molt difícil. És sens 
dubte la seva obra amb més acció 
i una història farcida de 
personatges que amb el 
protagonista al mig retrata el 
món tal com el va viure Koltès. Sí, 
un món decadent, ple de solituds, 
on l’amor és gairebé impossible i 
habitat per éssers que parlen des 
de la quotidianitat més insípida 
fins a la profunditat de l’ànima. I 
és aquí, en els monòlegs  de 
Zucco, del vell al metro, de la noia 
violada i enamorada, de la 
germana terroritzada i el de la 
dona segrestada on emergeix la 
poètica de Koltès. 

Oblidin aquells que van veure 
la primera i única posada en 
escena que s’ha fet entre 
nosaltres en l’antic Palau de 
l’Agricultura sota la direcció de 
Lluís Pasqual. Julio Manrique ha 
optat per explicar la història 
d’aquest personatge, des d’un 
plantejament molt realista que 
es manifesta tant en l’espai 
escènic com en el treball actoral. 

I ben segur que la història té 
prou al·licient per interessar 
l’espectador, però aquesta 
aposta malmet la força poètica 
dels monòlegs. No volem dir que 
no arribin amb claredat i que no 
ens transmetin el millor 
llenguatge de l’autor, però no 
apugen la temperatura de la 
peça. Realisme? D’acord, però el 
realisme d’aquell que mira el que 
no es veu, el que no és obvi. 
Aquest  és el món de Koltès.

Manrique segueix les paraules 
de l’autor, que deia que es tracta 
d’explicar històries. Fins i tot 
amb humor, una cosa estranya 
en un drama teòricament 
colpidor.  Roberto Zucco  és una 
obra coral, amb molts 

personatges.  Pablo Derqui té la 
mirada, el posat de qui camina 
pel món sense anar enlloc. És el 
guia que treu a la llum la resta 
d’ànimes torturades. El seu és un 
Zucco notable, deliberadament 
poc intens. 

L’obra amaga també una 
història d’amor. D’amor foll.  
Maria Rodríguez és  el 
personatge més verídic, més 
emotiu. Molt bé Ivan Benet, Rosa 
Gàmiz i Xavier Boada. Pensem 
que Cristina Genebat, la 
germana soltera, hauria de 
parlar des de la derrota més que 
des del melodrama. A la fi, la 
derrota és allò que contamina 
tots els personatges. –Santi 
Fondevila

Teatre Gaudí. Fins al 28 d’abril
 
L’espectacle continua malgrat 
tot. No ho busquin en els 
escenaris habituals. El Teatre 
Gaudí Barcelona ha decidit 
portar la contrària a l’obligada 
corrent de contenció i austeritat. 
Envoltat de peces de cambra, 
s’han atrevit amb un musical –un 
èxit de l’off-Broadway– amb vint 
artistes en escena. Com fins i tot 
els somnis tenen els seus límits, el 
pressupost s’ha bolcat en poder 
comptar amb un generós elenc, el 
necessari per a una obra com The 
Wild Party (La festa salvatge) 
d’Andrew Lippa. Modèstia a 
l’escenografia i vestuari, però 
efectiva il·luminació, bona 

adaptació musical per a tres 
instruments, excel·lent moviment 
coreogràfic –no és gens fàcil crear 
composicions netes, suggerents i 
variades en un espai exigu–, i un 
repartiment entregat que 
s’atreveix a interpretar, ballar i 
cantar amb notòria solvència. 

Alguna cosa en absolut habitual.
L’equilibri entre aquestes tres 

disciplines és obligat en un 
musical que tira la mirada enrere 
als salvatges anys 20 –abans de la 
censura del codi Hays– per 
descobrir el seu rostre més sòrdid 
i tèrbol, com un sucós capítol del 
llibre –escandalós Hollywood 
Babylon. La comparació amb 
Chicago és gairebé inevitable, 
però el musical de Lippa fa menys 
concessions. Aquí no hi ha 
l’evasió de la farsa. És la crua 
crònica negra i groga de la 
descripció de la rebotiga del 
glamur dels segona fila, amb 
l’estil i els vicis de les estrelles. Un 
espectacle estimulant pel seu 
valent anacronisme des de molts 
punts de vista. –Juan Carlos 
Olivares

Roberto Zucco

The wild party

Espectacle cru.

El Zucco de Derqui és notable.
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