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L’ESCANDALL

Teatre Lliure.DenouÀlexRigolator-
na a Roberto Bolaño i de nou resulta
sorprenent, com va succeir quan va
posarsobrel’escenaridelTeatreLliu-
re la macronovel·la del mateix autor,
2666, una autèntica demostració del
domini del llenguatge teatral. De to-
tes maneres, si algun dels capí-
tols/novel·la em suscitava dubtes de
com ho faria Rigola per teatralitzar-
lo, aquest era el primer. Ho va fer de
lamaneraméssenzilla,sensecapmés
estri que una taula i dues cadires a
cortinatancada.Laveritatésqueamb
el conte “La policía de las ratas”, in-
clòsdinselrecullElgauchoinsufrible,
la possible solució dramàtica era tot
un misteri, sobretot sabent que el
protagonitzaven tan sols dos actors,
Andreu Benito i Joan Carreras. Idò
bé, Rigola es marca un mortal amb
doble tirabuixó de la manera més
ximple. Dues cadires d’oficina, dos
micròfons, el cadàver d’una rata ge-
gant i dos actors. Joan Carreras sem-
pre fent el mateix paper, “Me llamo
José, aunque la gente que me cono-
ce me llama Pepe, y algunos, los que
generalmente no me conocen bien o
no tienen un trato familiar conmigo,
me llaman Pepe el Tira”. Així comen-
ça la narració de Bolaño, així comen-
ça l’obra de Rigola. Podríem continu-
araixífinsalfinal.Rigolaeslimita,per
dir-ho d’alguna manera, a fer que
ambdósactorsvagindienteltextsen-
se variar-lo ni una coma. No cal dir
queaquestapropostaésd’altriscibà-
sicament d’una confiança cega en els
dos protagonistes. Si Carreras és tot
el temps Pepe, Andreu Benito va fent
elsaltrespersonatges,totsicadascun
d’ells, des del forense fins al vell ra-
tolí blanc. No necessita res més, gai-
rebé un parell de moviments sobre
l’escenari,quetansolsllueixunabos-
sadesangil’esmentadarata,elcosdel

“Lo nostro” a La Seca

delicte. I les paraules de Bolaño bro-
llen amb eficàcia, amb intensitat,
amb sentiment, cada cosa en el mo-
ment just. La translació del món del
clavegueramaldelshumansésunre-
tratcruelsensemésnecessitatqueles
paraules de Bolaño i la gran subtil in-
terpretació dels actors. Dos actors i
un text, pur teatre.

Teatre Romea. Vaig dir la setmana
passada que parlaria de Roberto Ro-
mei, el director deMidsummer que es
representava al Teatre del Mar, per-

què també és el director de La nit just
abans dels boscos, obra de la qual par-
làvemarrandelaconversaambRafel
Duran,perquèelll’haviadirigidaamb
Mingo Ràfols com a protagonista. I
dèiem que després l’havia posada en
escena el també citat avui Àlex Rigo-
la, que encara que sent un monòleg
havia utilitzat fins a sis actors, entre
ells Andreu Benito, acompanyat per
Josep M. Pou, Francesc Orella, Pere
Arquillué,DavidSelvasiJordiBosch,
quasi res, quasi tot. Al text de Ber-
nard-MarieKoltès,Romeilihadonat
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A Barcelona riuen molt amb l’obra d’Acorar. Aquest espectacle ha esdevingut la sorpresa
de la temporada catalana. M. À. CAÑELLAS

‘Acorar’
La volia veure
a Barcelona
per conèixer
les reaccions
del públic

bastant la volta i l’ha diguem-ne por-
tada fins a una intemporal actualitat.
Un únic actor, Óscar Muñoz, apareix
almigdelcarrer,ialmigdelcarrerco-
mençalafunció,desprésaunaterras-
sa del mateix teatre, els darreres de
l’escenari i acaba al dissimulat came-
rino. Comença molt amunt, impres-
sionant, però el tarannà col·loquial
que imprimeix l’espectacle fa que va-
gi perdent consistència, fruit d’algu-
nes reiteracions, que semblen sorgi-
des d’una mena d’improvisació que
resta credibilitat a l’espectacle.

La Seca-espai Brossa. En realitat
aquestsdiesaBarnaelquejovoliaera
anaraveureAcorar jugantaforacasa,
sobretot per veure les reaccions d’un
públic que lògicament desconeix els
trets característics que dibuixa amb
finesa el traç de Toni Gomila. Riuen
i molt amb el canvi de personatges i
entenen perfectament, clar, el que
s’ha perdut de saviesa pel camí de la
modernitatdictadaperqualsevolmo-
da. A teatre ple, com cada dia, per
aquest espectacle que ha esdevingut
la sorpresa de la temporada catalana,
fins al punt que, a més del premi Ser-
ra d’Or, ha rebut una nominació com
amilloractorperalpremiButaca,en-
cara que amb les crítiques que ha re-
butAcorar el guardó passa a un tercer
lloc. I el segon quin és? Senzillament,
el reconeixement del món teatral ca-
talà. Vaig veure com el saludaven la
taquillera del Romea, on el vaig tro-
bar, que li va dir “aquesta setmana
aniré a veure lo teu”, com si es tractés
d’un vell conegut. Conegut ja ho és.
També se li va presentar i el saludà
Roberto Romei, i Òscar Muñoz el va
encalçar quan marxava per dir-li que
li sabia greu tenir funció coincident i
no haver pogut veure “lo seu”, és a dir
lo nostro, “LO NOS-TRO”.


