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Barcelona trasllada l’interès per la novel·la negra als escenaris

Jugar a un Cluedo amb els
personatges en viu justifi-
cant els seus estranys mo-
viments, amagant les om-
bres que poden ser motiu
de sang. Aquest és el prin-
cipal reclam de La ratone-
ra, que es pot veure fa uns
dies al Teatre Apolo de
Barcelona. La producció,
feta de nou amb un repar-
timent català, confia
aguantar temps en carte-
llera. De moment, el públic
ha respost molt bé: calcu-
len que hi ha 15.000 entra-
des venudes entre els que
ja l’han vist i els que les te-
nen reservades en dates
futures. “Pertànyer al club
de la ratonera és un requi-
sit quasi indispensable per
tots aquells amants de la
novel·la negra”, remarca
el director Víctor Conde.
Cal admetre que en la lite-
ratura hi ha més plecs que
la posada en escena de
l’Apolo, on tot se serveix
per a la intriga. I pel que fa
al públic, és molt probable
que ser d’aquest club duu
implícit que, rarament, es
repeteixi funció, com sol
ser habitual amb especta-
cles fenòmens històrics ti-
pus El mètode Grönholm,
La extraña pareja, Rubia-
bes solamente o qualsevol
de la saga de Tricicle.

Si Barcelona és territori
de novel·la negra (amb
trobada internacional
anual inclosa) per què no
hi ha més obres de teatre
d’aquest gènere? En reali-
tat, a l’escena sovint es tre-
balla el conflicte dels per-
sonatges, més que la intri-
ga. Perquè el suspens és
molt més fàcil de dominar

en altres elements artís-
tics com és la literatura o
el cinema. El teatre par-
teix de la dificultat de no
disposar de primers plans
i de limitar, habitualment,
els canvis d’espais i de
temps que tan fàcil es pro-
dueix en paper o en la gran
pantalla. Però la intriga és
un element que va sumant
adeptes també entre els
dramaturgs, en part per-
què la fornada de joves au-
tors estan molt influen-
ciats per les sèries de tele-
visió, on els girs dramàtics
imprescindibles es cons-
trueixen des de la intriga.

Un altre handicap del
traspàs de la novel·la ne-
gra a l’escena és la necessi-
tat d’un ampli reparti-
ment. Efectivament, per-
què la trama tingui suc, cal
que hi hagi un ampli equip
de personatges per poder
dubtar de qui és l’assassí.
Potser per això encara hi
ha tradició per portar a es-
cena versions d’Agatha
Christie o d’Alfred Hit-
chcock en les companyies
de teatre amateur (que
agraeixen les produccions
de repartiment llarg per
encabir el màxim de per-
fils del seu equip) però no
hi ha tantes oportunitats
en el teatre comercial (que
suposen unes produc-
cions molt arriscades de
mantenir).

Probablement, el Clue-
do més similar al que es
planteja a La ratonera és el
joc escènic de Macarena
recuerda Whose are thoxs
eyes, que es va estrenar a la
Fira de Teatre al Carrer de
Tàrrega i també va triom-
far a l’Escena Poblenou
d’aquesta tardor: en
aquesta ocasió, són els pro-

pis espectadors els que in-
tervenen en el litigi, con-
vertint-se en possibles as-
sassins, i és la capacitat de
convèncer que pot evitar la
presó al delinqüent. En tot
cas, és un joc per a grups
molt reduïts i amb una vo-
luntat ferma de ser actius,
incloent-hi gimcana i per-
secució pels carrers.

La comèdia Pels pèls és,
probablement, un referent
en les obres d’assassins. En
aquella ocasió, es decidia a
la mitja part qui podria ser
l’assassí. Era una sentèn-
cia democràtica perquè ho
triaven els veïns després
d’una mena d’interrogato-
ri obert. La peça va estar 24
setmanes en cartell al Bor-

ràs, l’any 2007, amb una
ocupació del 69,3% i
74.670 espectadors totals.
També la companyia de
Teatre Arca es va servir de
la novel·la negra per a As-
sassins Anònims (Villar-
roel, 2005).

El públic intervenia en
aquella trama, que també
va transformar-se en cò-
mic a les llibreries.

Sovint, la comèdia és un
molt bon acompanyant de
les ombres dels assassins.
Hi ha molts títols que es po-
den emmarcar en aquest
apartat, des de musicals
No són maneres de matar
una dona (on la policia llui-
ta amb poca traça per pes-
car un assassí que necessi-
ta sortir als diaris com qui
respira) fins a a l’Arten-
brut, ara fa una dècada.
També Egos Teatre es van
fer un nom amb Rudiggore
o la nissaga maleïda al Ver-
sus (i després per tot Cata-
lunya i també a l’Estat) in-

terpretant en clau gore la
maledicció del conte. Gui-
llem Clua, amb Xavier
Mestres, parlen d’un altre
antiheroi que mata, quasi
sense voler, a Killer (Mun-
taner 2011). I, potser el
més terrorífic de tots, La
vampira del Raval (Teatre
del Raval, 2012) que revela
el cas real d’una dona que
traficava amb nens per-
duts al carrer de principis
del segle XX.

En teatre, les imatges
més dantesques es van
cuinar des de finals del se-
gle XIX a París sota el gè-
nere de grand guignol:
quadres en què es relaten
assassinats macabres de
marits infidels. A La Seca,

Tot un joc de Cluedo a l’e

Jordi Bordes
BARCELONA

El Teatre Apolo atrau els
amants de la novel·la
negra amb ‘La ratonera’
d’Agatha Christie

Un instant del muntatge
que es representa aquests
dies al Teatre Apolo de
Barcelona ■ TEATRE APOLO

‘Pels pèls’ va
vendre 75.000
entrades. Es feia
el final de la
història un cop
triat el culpable



És vostè
l’assassí?

L’APUNT versió de La ratonera va ser la mateixa. M’atrauen
molt les històries en espais tancats en els quals s’ha
de descobrir un assassí que sempre és el que menys
ho sembla ser. I, tot i que aquesta fórmula podria es-
tar esgotada perquè sembla tot previsible, sempre hi
ha un gir que desmunta les teories de l’espectador.
La màgia dels clàssics. Els clàssics del misteri.Jaume Vidal

Vaig descobrir Agatha Christie de ben menut en una re-
presentació de teatre aficionat al Centre Catòlic de
Sants. Em va fascinar. Després em vaig enganxar a les
novel·les, a les quals la meva família era molt aficiona-
da. Amb la distància que marca el món professional
respecte a l’amateur, i el pas de gairebé cinc dècades,
les sensacions que vaig sentir en l’estrena de l’actual
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es va reposar, per exem-
ple, La monja enterrada
en vida(2012) i Fèlix
Pons al 2013 fa una versió
dels fascicles de Francesc
Pujols, La tardor barcelo-
nina, Macabre i còmic.

La ratonera està inter-

pretada en castellà per te-
nir la garantia que no si-
gui frontera per a cap es-
pectador, ni tan sols els
turistes. De fet, la comè-
dia Matar al presidente
insinuava un sicari pro-
fessional que havia de
combatre amb un home
enamorat de províncies,
Paco Morán i Joan Pera,
sí). No era un Cluedo per-
què se sabia qui era l’as-
sassí i que dispararia l’es-
copeta des de la finestra
polèmica. El dubte era sa-
ber si en seria capaç, per
culpa del cagadubtes ena-
morat que volia tornar a
enamorar la dona tornant
a repetir nit de núpcies a
la mateixa cambra! ■

escenari

‘Grand guignol’
és l’antecedent
al teatre del cine
‘gore’. Realment,
un recurs còmic i
popular

Quan encara no existia el cine-
ma, el grand guignol feia molt
d’efecte. Treure unes vísceres
de vaca de darrere d’un taulell,
fent veure que eren d’una dis-
sortada víctima de l’escenari
deixava impactat l’espectador
de la barraca. Avui, evident-
ment, es tindria més com un joc
que no pas com un fet desagra-
dable. Nao Albet, que amb Mar-
cel Borràs han treballat tant des
del grand guignol com, sobre-
tot, en la contemporaneïtat més
rabiüda, perpetren habitual-
ment escenes que duen implíci-
ta una violència i un thriller
molt cinematogràfic. Albet ad-

Josep Rafecas és el president de
la Federació de Teatres Ama-
teurs de Catalunya. Efectiva-
ment, ell comprova que, any re-
re any, és habitual trobar pro-
duccions que beuen d’Agatha
Christie o Alfred Hitchcock. Un
exemple? Enguany la compa-
nyia Sala Cabanyes de Mataró i
Tempo Teatre, de Sant Jaume
d’Enveja, presenten en les mos-
tres que es van organitzant ar-
reu de Catalunya (i presumible-
ment en el seu teatre del munici-
pi) La ratonera. Cosina germa-
na és Trampa mortal, d’Ira Le-
vin, que Amics de les Arts de
Terrassa representa a l’Espai A,

Els nous corrents de dramatúr-
gia catalana (i els no tan nous,
també) utilitzen sovint el thri-
ller, la intriga, com a reclam
d’atenció a l’espectador, tot i la
dificultat que genera tenir un
pla fix a escena, sense els tràve-
ling, les persecucions ni els pri-
mers plans reveladors del cine-
ma i la televisió.

Ella qualifica muntatges seus
com són Les nenes no haurien
de jugar a futbol o Litus, per
exemple. Hi ha una intriga que
l’espectador no descobrirà fins a
la darrera escena.

Si Buchaca cita Jordi Casano-
vas com a autor que també bus-
ca en la intriga un ressort
d’atenció de l’espectador (La

met que la violència “és el que
permet aproximar-te a la bruta-
litat del món”. Treballs com els
de Rodrigo García (va ser polè-

mic en el primer Radicals lliure
el sacrifici d’un llamàntol) o An-
gélica Liddel, que ha abanderat
el teatre del dolor autoinfrigint-
se talls,aporten a la violència
una veritat indiscutible. Per Al-
bet, que ara és al Tantarantana
amb una enèrgica adaptació de
l’obra de Bolaño i porta Conse-
jos de un discípulo de Morrison
a un fanático de Joyce, Agatha
Christie signa treballs que fun-
cionen desenvolupant una intri-
ga que distreu. Un ingredient
que un determinat espectador
busca. Ell està més interessat en
la violència per arribar a la veri-
tat i desassossegar la platea. ■

la xarxa d’arts escèniques ama-
teurs de Catalunya.

El president admet que és
molt atractiu per als amateurs
perquè són peces de llarg repar-
timent i perquè la trien “per
gust”, independentment de la
repercussió: mentre que el tea-
tre amateur no depèn del públic
per a la seva economia, en el pro-
fessional és primordial. I, com
diu el president de la Federació
de Teatres Amateurs, “una de
les dificultats d’aquest tipus
d’espectacles és que, un cop des-
cobert qui és l’assassí, rarament
es tornarà a veure, deixa de te-
nir el ganxo principal”. ■

ruïna o, fins i tot, Una
història catalana o Pà-
tria, les seves darreres)
el teatre també és un
element clau en moltes
obres de Jordi Galce-
ran, més o menys còmi-
ques (Paraules encade-
nades o Carnaval,amb
uns delinqüents ma-
lalts que provoquen un
desassossec notable a
platea). Si la novel·la ne-
gra és difícil, “el terror
és impossible de fer en
teatre”, creu l’autora.
Perquè la convenció

teatral ja indica que tot és men-
tida, és una representació i amb
aquesta premissa és molt difícil
fer creure estar en un perill. ■

Marta Buchaca,
autora i directora,
reivindica la intriga

“És impossible fer terror en el teatre”

Marta Buchaca en una imatge d’arxiu ■ CAET

L’actor i director Nao Albet reconeix que el cine té millors eines

“la violència permet aproximar-te a la brutalitat del món”

Albet, a ‘Consejos de...’ ■ ARXIU

Rafecas, president de la federació de teatre amateur, el defensa

“Als amateurs ens agrada, però el públic no repeteix”

Josep Rafecas ■ J. RAMOS
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