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Un ‘Woyzeck’ alienat
per cançons de bressol

La companyia Parking Shakespea-
re fitxa el dramaturg Marc Rosich
per dirigir una versió de Woyzeck,
que s’estrena avui. Unes inquie-
tants cançons de bressol acompa-
nyen la tragèdia de Büchner.

LAURA SERRA

BARCELONA. La primera descober-
ta per a l’espectador serà el complex
fabril de Palo Alto, al Poblenou. A la
quinzena d’empreses de disseny que
hi tenen el despatx –entre les quals
la de Javier Mariscal– s’hi ha afegit
Parking Shakespeare. La compa-
nyia, que cada estiu representa una
comèdia del bard al parc, a l’hivern
busca refugi per a una producció ra-
dicalment diferent. L’any passat van
aixoplugar-se a la Fabra i Coats i
aquest en una nau gèlida de Palo Al-
to que han condicionat amb calefac-
tors i mantes per als fredolics.

El fred, però, va bé a la proposta
que presenten. La idea del text ha
sorgit del director que han fitxat
–perquè mantenen l’estricta norma
de buscar nou candidat a cada pro-
posta–: Marc Rosich. Ell havia tre-
ballat diferents textos de l’alemany
Georg Büchner (1813-1837) però
mai havia dirigit la seva obra cruci-
al (i pòstuma): Woyzeck. Aquesta va
ser l’elecció dels Parking Shakespe-
are, un clàssic passat pel sedàs lliu-
re i expert de Rosich, que l’ha reto-
cat per “explicar-la de manera més
compacta i adaptar-la als vuit actors
de la companyia” a partir d’altres
textos de l’autor –des de cartes fins
a la novel·la Lenz, l’obra La mort de
Danton i fins i tot informes del pa-
re de Büchner, que era metge.

“L’obra és d’una modernitat acla-
paradora –diu Rosich–. Woyzeck és
un personatge que cau en la boge-
ria com a conseqüència del bullying
que li fa la societat: els cops del capi-
tà, les banyes de la dona, les proves
del metge, que el fa servir de conillet
d’Índies... No pot fer altra cosa que

esclatar”. El dramaturg traça con-
nexions entre la pressió que patia
aquest soldat i la que reben avui els
treballadors de la societat actual.
“La nostra lectura mostra les pato-
logies que avui tenim descrites, com
la depressió, i que la nostra àvia de-
ia que no existien. En definitiva, tots
podríem ser Woyzeck, pels cops que
rebem de la societat”, diu Rosich. El
component rural i militar s’ha ma-
quillat i, en canvi, s’hi ha introduït
algun detall referent a l’espai indus-
trial que els acull.

Büchner va escriure l’obra quan
a Anglaterra esclatava la Revolució
Industrial. “A l’obra ja es prefigura-
va la lluita de classes”, diu el drama-
turg. L’autor va deixar Woyzeck in-
acabat i per això se n’han construït
nombroses versions escèniques,
amb escenes intercanviades i finals
diferents. Ells han optat per una
versió no canònica, malgrat que la
tragèdia –com els pèsols i la nava-
lla d’afaitar– és present en totes.

Versos narcotitzants
L’obra comença amb els intèrprets
entrant a la nau cantant una cançó
de bressol. Però, en comptes de ten-
dresa, inspira temor. L’obra original
estava farcida de cançons tradicio-
nals alemanyes, de manera que gai-
rebé era un musical. Rosich les ha
canviat per cançons de bressol que
serveixen de “melodia narcotit-
zant” que “va adormint la societat,
Woyzeck, fins que peta”, diu. “És
una obra molt expressionista, molt
dramàtica, però jo li he trobat sem-
pre un punt de farsa”, apunta.

L’espectacle s’estrena avui i es
podrà veure cada vespre fins al 14 de
desembre a les 20 h (excepte el diu-
menge 8). Com en totes les produc-
cions de Parking Shakespeare, l’en-
trada és lliure, però els actors pas-
sen el barret en acabar. “Si algú no
pot contribuir, no passa res”, apun-
ta un actor. I Rosich fa broma: “No,
però llavors que torni l’obra”.e

Una nau del complex fabril de Palo Alto serveix d’escenari a una obra
escrita quan estava a punt d’esclatar la Revolució Industrial. MANOLO GARCIA

Marc Rosich versiona l’obra de Büchner i
dirigeix la companyia Parking Skakespeare

‘Black Mirror’ s’instal·la
a la Sala FlyHard

Xavi Francès, Oriol
Casals i Nadina

Campàs. SALA FLYHARD

humor que abusa del recurs fàcil, de co-
mèdia adolescent, que, per sort, el ma-
teix autor es va encarregar d’arraconar
fins a deixar-lo en un pòsit testimonial
juntament amb el MacGuffin de la inves-
tigació policial. El que queda és l’estupor,
el somriure fora de lloc que queda con-
gelat al rostre del tipus gracioset a punt
d’enfrontar-se a la fi del món. Queda la
cara d’idiota posterior a una revelació i
que Angelet dosifica el temps exacte per-
què tingui efecte en el públic. El muntat-
ge acaba quan li toca a l’espectador ima-
ginar-se el capítol final.

Però eGo és més una promesa que una
realitat sòlida. A més dels dubtosos ele-
ments de comèdia –que necessiten més
elaboració per estar a l’altura del sus-
pens generat–, Angelet no té cura de les
interpretacions d’un trio de professio-
nals que en altres ocasions han mostrat
més rigor i matisos. Semblen inexplica-
blement atrapats en la seva primera en-
carnació còmica –la menys interessant
de totes–, i allà es queden, mentre el text
avança i es fa cada vegada més complex
i interessant.e

‘eGo’
SALA FLYHARD
27 de novembre

J.C.O.

Comèdia, thriller i distopia digi-
tal. eGo, el nou text de Marc
Angelet, és moltes coses en 75
minuts i, sorpresa, el que mi-
llor funciona és el que més di-

fícil sembla d’entrada: crear una atmosfe-
ra d’autèntica i invisible amenaça. Influ-
ïts per l’espai (Sala Flyhard), els personat-
ges i la trama central recorden les
primeres estrenes de Jordi Casanovas,
sobretot la trilogia Hardcore Videogames.
Però, si ens abstraiem de l’escenari, eGo
podria encaixar perfectament en un dels
pròxims capítols de la sèrie britànica de
culte Black Mirror, de Charlie Brooker.

El millor és el to apocalíptic que s’apo-
dera a poc a poc de l’ambient; el pitjor, un
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