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Teatre

Òscar Muñoz era un xitxarel·lo 
quan va quedar frapat per la 
interpretació de La nit just abans 
dels boscos de Mingo Ràfols, fa 
uns vint anys. Va protagonitzar-
ne un taller quan estudiava 
interpretació a l’Institut del 
Teatre i ara, quan li ha arribat 
l’hora de tirar endavant els seus 
projectes, es posa dins la pell 
d’aquest jove malalt, que està a 
les últimes, que va crear Jean-
Marie Koltès a finals dels anys 
70. Un text especial, poètic, de 
gran intensitat, pel com i pel què, 
que Muñoz i el director del 
muntatge, Roberto Romei, han 
volgut baixar a terra, fer-lo més 
proper, a través d’un muntatge 
itinerant, nocturn, on només hi 
entraran 35 persones per funció. 
Alerta, que ja ha passat pel 
festival TNT de Terrassa i ha 
esgotat entrades.

Tot començarà al carrer, a la 
cantonada d’Hospital i Junta de 
Comerç, on un home barbut, cara 
gastada, assaltarà els 
espectadors amb l’objectiu de 
portar-los al Romea per 
emprendre un viatge amb Koltès 
d’acompanyant. Si plou, encara 
serà millor, ja que l’autor francès 
fa dir al personatge que plou, al 
principi de l’obra. I així 

descobrirem els racons del teatre 
–aixecat, per cert, fa 150 anys–, 
mentre escoltem un home que, 
segons Muñoz, només vol que 
l’escoltin, trobar una habitació, 
“una llar impossible”, que 
apunta el text. 

El jove de La nit just abans dels 
boscos sempre s’adreça 
constantment a un tu imaginari, 
pròxim, i Muñoz buscarà els ulls 
del públic, aquest tu que 
necessita el personatge de Koltès. 
Per a l’actor, és així: “És un 
outsider, li agraden les noies, no 
té feina, ni família, i està sol. 
Busca l’amor, formar part d’un 
grup. És intel·ligent, té 
sensibilitat artística”. I Muñoz ha 
buscat la part fraternal del 
personatge. Un home, assegura 
l’actor, que és “molt masculí, molt 
primari, que té raó en tot el que 
diu” . “No és gaire llunyà a mi”, 
un “súper comunista que vol la 

unió dels dèbils”, matisa.Muñoz 
confessa que mai no s’havia 
posat en la pell d’algú així. Ni les 
obres amb Pau Miró, ni les que ha 
fet amb Oriol Broggi, ni El mestre 
i Margarita. Koltès és sempre un 
cas a part. Sobretot perquè aquí, 
qui mana, “no és el text, sinó la 
voluntat del personatge”. 

Per a un intèrpret en la 
trentena, encarnar el monòleg de 
Koltès és un repte majúscul. És 
ara o mai. És caixa o faixa. Èxit o 
fracàs. I quan no plouen les 
ofertes de feina, Muñoz havia de 
tirar endavant un projecte on ell 
és qui mana i que pot portar allà 
on vulgui, “amb tres focus ben 
col·locats”. Seguim-lo. Hi ha 
birra al final del camí.
 
LA NIT JUST ABANS  
DELS BOSCOS
Teatre Romea  
Fins al 10 de novembre

Veniu 
amb mi, 
sisplau
L’actor Òscar Muñoz 
encarna el jove de ‘La 
nit just abans dels 
boscos’ de Koltès. 
Andreu Gomila 
passeja pel Romea

Aquest de la gorra us en dirà quatre de fresques.

 Abans d’anar al gra, 
permetin-me una digressió i 

una riallada sàdica, ja que la 
situació del Liceu és una cosa 
tan ridícula que si Joan Pera 
decidís fer-ne una obra de teatre 
diríem que exagera. Un gerent 
triat per una agència de selecció 
de directius, sense director 
artístic, sense director del cor, 
sense un euro a la caixa, un 
dèficit milionari.. i encara tenen 
la barra, madrilenys 
sobrevinguts, de dir que el gran 
teatre és una referència mundial. 

 Al Liceu no parlen mai de 
creació, i és curiós de veure, 

m’apunta un col·lega de la 
bancada operística, que ara 
mateix s’estrenen òperes 
catalanes a Halle i Berlín, mentre 
aquí continuem amb el mateix de 
sempre. Però ja es poden anar 
preparant, teatrers irredempts, 
que el futur immediat de l’escena 
local podria semblar-se a l’òpera.

 Fer teatre és molt més barat 
que fer òpera. Normalment, 

no cal una orquestra. Encara que 
als contribuents que van a 
l’òpera ja els vagi bé que els seus 
diners només, només, serveixin 
per programar clàssics i noves 
creacions manufacturades lluny 
de casa, això no vol dir que 
estigui bé. A l’òpera, a més, ni els 
cantants són d’aquí!

 El sistema que s’està 
estenent entre 

l’hiperconservador sistema 
teatral és un suïcidi a mig 
termini. O per ser més suaus, el 
retorn als anys 80, on només hi 
havia un parell de dramaturgs –i 
encara gràcies– i la distància 
entre el teatre vulgar i 
l’intel·lectual era enorme, amb 
golejada del primer. 

 Els autors són la baula més 
feble de l’ecosistema 

teatral. En els últims deu anys 
havien construït una barrera de 
paper que els permetia 
sobreviure. Però ara la paret ha 
caigut, i ha deixat a la intempèrie 
el 80% de la concurrència. Un o 
dos podran treballar cada any. La 
resta, a pastar fang. I els joves, 
que aprenguin alemany! Vaja, 
com a l’òpera. –Andreu Gomila
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