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Teatre

 Ja ho veuen, aquest senador 
burleta està tou i no té 

ganes de picar-li la cresta a ningú 
–aquesta setmana,  
ehem–, per culpa d’una obra de 
teatre meravellosa que va veure 
l’altre dia al Lliure de Gràcia, 
segurament el teatre amb més 
pes històric de Barcelona, no el 
més vell, sinó el més emblemàtic 
dels temps actuals.

 I és que ens hem d’agenollar 
davant de l’evidència: 

l’adaptació que ha fet Àlex 
Rigola del conte de Roberto 
Bolaño El policía de las ratas és 
una cosa sublim, delicada, 
deliciosa, ideològica, potser el 
seu millor muntatge des de 
Rock’n’roll. Un espectacle fruit 
de l’interès del director per 
l’autor xilè de Blanes, que va 
començar com una lectura a la 
Schaubühne de Berlín per acabar 
en una peça de cambra, una obra 
que tots els amants del teatre 
haurien de veure.

 Traslladar la literatura al 
teatre no és fàcil. Primer, 

cal copsar l’esperit de l’autor i el 
de l’obra. Segon, has de donar-li 
forma teatral: no pot ser un 
recital o una lectura. Tercer, has 
de violentar-la, assumint 
opcions que traeixen l’obra 
original sense perdre’n 
l’essencial, que són el to i la 
intenció última. Rigola va pujar al 
cim amb el bolañià 2666 i ara ha 
escalat una muntanya més 
baixa, però no menys meritòria.

 Entre aquell Bolaño i aquest 
Bolaño, a més, el director ha 

evolucionat estèticament: de 
l’extroversió a la introversió. I El 
policía de las ratas té més a veure 
amb l’últim acte del Macbeth 
que va fer l’any passat al TNC que 
amb el 2666 del Lliure de fa sis 
anys. I no cal dir que és molt 
millor el Bolaño d’ara que el 
Shakespeare del 2012. És com 
si Rigola hagués buscat el seu 
amulet per trobar -se ell mateix, 
dins aquest planeta de 
contenció extrema, terres 
blancs i sang que ens havia 
desconcertat. Rigola serà per a 
Bolaño el que Chéreau va ser per 
a Koltès. Una unió estel·lar. 
–Andreu Gomila

Brutus
Bolaño

Biblioteca de Catalunya  
Fins al 24 de novembre

 
La Companyia Solitària de Teatre 
diu que la seva filosofia es 
retroalimenta dels seus 
coneixements com a grup, la seva 
personalitat i el seu humor. I són i 
saben que són joves. Bolxevics, el 
seu últim muntatge a partir d’un 
sardònic text d’Aleix Aguilà, és 
un bon reflex del seu autoretrat 
artístic. Diuen que és una 
tragicomèdia sobre com, qui , 
què, quan i on s’organitza un 
moviment revolucionari, per 
arribar a la conclusió final que la 
revolució està condemnada al 
fracàs perquè entre els de la seva 

generació –creadors joves 
perfectament precaritzats– la 
contradicció es menja a 
mossegades la coherència.

Un text de desencís 
postmodern amb molta mala 
bava i molt més feridor del que 
podria semblar en un primer 
moment. Obra sorneguera que 
convida a la conya crítica tot i que 
la ironia no agafi en un públic que 
reacciona desconcertat i seriós 
davant l’enginyosa xerrameca 
que ridiculitza el pensament crític 
que neix en un bar hipster. Aguilà 
deixa en evidència als seus, 
mestres del fum quan l’únic que 
els importa de debò és superar els 
obstacles que s’aixequen entre 
ells i l’amor i l’èxit . Bon treball 
que lamentablement no arriba a 

l’espectador, que sembla creure 
que aquest elaborat nonsense 
–amb un punt gairebé marxista, 
dels germans– podria ser 
realment la ridiculització dels 
moviments socials alternatius. 
En realitat, es qüestionen els seus 
potencials líders, no la seva 
necessitat.

Però el joc irònic no arriba. La 
reacció –o la seva absència– no 
és la correcta. I això malgrat 
l’extraordinària defensa que del 
text fan els tres intèrprets. Ni ells 
ni l’autor mostren la menor 
pietat pels seus personatges. Les 
entregades actuacions de Magda 
Puig, Marc Rodríguez i Pau 
Vinyals comporten molt més 
dificultats del que aparenten per 
la soterrada caricatura que 
tanquen les seves personalitats. 
Ridículs fins a l’exasperació 
sense perdre’ls el respecte. El 
personatge més interessant és el 
friqui interpretat per Vinyals, un 
Travis Bickle català (Taxi 
Driver) que es destapa davant el 
púbic com un caos humà de 
reaccions imprevisibles. Genial 
la seva última aparició amb una 
tassa de vàter als braços. A 
consideració de l’espectador 
queda si aquesta imatge és un 
reliquiari biogràfic del 
personatge o un homenatge 
encriptat a la provocació de 
Duchamp. –Juan Carlos Olivares

Bolxevics

A la defensa del text!

Teatre Tívoli 
Fins a l’1 de desembre
 
El musical Sonrisas y lágrimas es 
va estrenar a Broadway el 
novembre de 1959 amb gran èxit i, 
diuen, s’ha anat reestrenant al 
llarg dels anys convertint-se en un 
dels més vistos del gènere. Els 
acreditats autors,  Richard 
Rodgers i Oscar Hammerstein II,  
han fusionat la comèdia musical 
del primer amb l’opereta del segon 
en espectacles com El rei i jo, 
Oklahoma o South Pacific. Estem, 
doncs, davant d’un musical on al 
llibret, com passa també en el món 
de l’òpera, no se li demana gran 
cosa i que es pot resumir en unes 
quantes paraules: la història 
d’amor entre una novícia 
convertida en institutriu dels set 

fills d’un  capità de fragata vidu a 
l’Àustria envaïda per Hitler, únic 
element realment dramàtic d’un 
text ingenu i unes lletres 
simpàtiques però nyonyes, i d’una 
partitura que es manté fresca i, en 
aquesta ocasió, ben interpretada.

El veterà Jaime Azpilicueta ha 
fet una posada en escena discreta 
pel que fa a la direcció d’actors i 
convencional en la resta, si bé cal 
destacar el bon nivell vocal del 

conjunt. La producció no estalvia 
mitjans en nombre d’intèrprets i 
en decorats pintats que pugen i 
baixen tot sovint i alenteixen el 
ritme apaivagat d’un espectacle 
que el dimecres passat semblava 
mancat d’energia, d’alegria, de 
vitalitat. Tot plegat dins la 
sensació que la recuperació 
d’aquest títol s’ha fet amb fidelitat 
a la data de la seva estrena.  
–Santi Fondevila

Sonrisas y lágrimas

Massa fidels a l’original.


