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Duel poètic a mort
3Manel Dueso planteja el debat sobre el dret a treure’s la vida

MARTA CERVERA
BARCELONA 

Parlar de la mort sen-
se dramatisme era la 
intenció de Manel Du-
eso quan va comen-
çar a escriure Mata’m 

el 2004. Llavors la peça estava plan-
tejada com un western en què dos 
vells amics amants de les pel·lícules 
de l’oest decideixen reptar-se com 
els seus herois, a un duel. Deu anys 
després, i molt diferent respecte a 
l’original, l’obra s’estrena avui a La 
Villarroel. Estarà en cartell fins al 3 
d’agost.
 «El text, que no és gens convenci-
onal, parla obertament de la mort, 

del dret a decidir sobre el que ens és 
més personal. I ho fa de maneres di-
ferents i des de molts llocs», diu el 
dramaturg. «No està escrita des del 
dolor sinó des de la llibertat».
 Tot comença amb la mort d’Ar-
nal (Francesc Orella), el propietari 
d’un pub dels que ja no s’estilen. «Ar-
nal desitja morir perquè està can-
sat de la vida però no té prou valen-
tia per treure-se-la», explica Dueso. 
La seva trobada amb Bastero (Boris 
Ruiz), un excambrer que després de 
sortir de la presó l’única cosa que de-
sitja és tornar-hi, serà clau per resol-
dre el seu problema. Tots dos pac-
ten un repte a mort que els permeti 
aconseguir els seus respectius objec-

tius. Completen el repartiment Àu-
rea Márquez, que interpreta Chir-
li, una exprostituta esposa d’Arnal,  
i Carlota Olcina, que encarna la fi-
lla del matrimoni. «L’obra és una 
barreja de comèdia negra, de vode-
vil filosòfic i la tragèdia poètica. En 
una escena et pots petar de riure i 

en una altra se t’encongeix el cor», 
assenyala l’autor. Els personatges 
no són gens arquetípics. «Estan ves-
tits des del cor: amb tendresa, amor 
i emoció», afegeix Dueso, que alaba 
el treball dels intèrprets amb qui ja 
havia treballat abans. «Els actors vi-
uen una autèntica muntanya russa. 
És un joc molt bèstia que requereix 
gent com ells, valenta i impúdica, 
capaç de despullar la seva ànima da-
vant l’espectador».

PRESENT, PASSAT I FUTUR/ La trama no 
és lineal. Fa salts en el temps i l’esce-
nografia dóna pistes per situar l’ac-
ció. La barra del vell pub, element es-
cènic central, gira com una agulla 
de rellotge. 
 «El més difícil ha sigut parlar de 
la mort des d’un lloc que no fos dolo-
rós, i per això vaig fer servir un llen-
guatge poètic que em va portar a un 
lloc més profund», diu Dueso. «Pe-
rò m’ho he passat teta parlant de la 
mort. Ha sigut un acte de llibertat 
total. Vull que tothom se senti lliure 
davant un tema que la societat ama-
ga. A Espanya hi ha 4.000 suïcidis a 
l’any», afegeix.
 L’autor té dues obres més es-
crites sobre la vida i la mort. «Són 
menys iròniques i més dures», reco-
neix. Li agradaria poder presentar-

les algun dia si Mata’m funciona. «El 
teatre ha tendit a estandarditzar-
se i les meves obres no van en la lí-
nia del que es porta. Deu ser per ai-
xò que he trigat 10 anys a estrenar-
ne una quan abans n’estrenava una 
cada any». H

La Villarroel acull fins 
al 3 d’agost aquesta 
estranya barreja entre 
comèdia negra 
i vodevil filosòfic
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DAVID RUANO

D’esquerra a dreta: Ruiz,
Márquez,  Orella i Olcina.

J La pianista japonesa Hiromi 
debuta aquesta nit al Teatre Grec 
(22 hores). Després de col·laborar 
amb Chik Corea el 2009 en el disc 
Duets, la intèrpret ha portat a 
terme una impressionant carrera. 
De base clàssica però ànima de 
jazz, l’inconfusible estil de Hiromi 
transcendeix fronteres 
estilístiques. En els seus concerts 

HIROMI, PIANO SENSE FRONTERES

L’AGENDA D’AVUI

és possible escoltar tota mena de 
gèneres. Versàtil, eclèctica i 
aventurera, s’endinsa amb la 
mateixa naturalitat pels cànons de 
la clàssica com pel contundent so 
metal. Els seus concerts són una 
autèntica capsa de sorpreses. 
Només cal tenir les orelles i la ment 
ben obertes per disfrutar d’aquesta 
artista que fuig d’etiquetes.

  

  

Marina Rossell, eterna amistat
CRÒNICA La trobadora va cantar amb sensibilitat Moustaki al Grec

JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA 

Els dos discos que Marina Rossell ha 
dedicat a Georges Moustaki són, més 
enllà de l’homenatge al trobador, 
un homenatge a l’amistat i als vin-
cles eterns. Per això, dijous al Grec, 
la cantautora va enriquir el reper-
tori amb altres peces que transiten 
aquest territori i va invitar un selec-
te grup de companys de viatge.
 Arranjaments lleugers i espon-
josos, diàfans, els que Rossell va dis-
pensar a aquestes cançons que tan 
poc necessiten per flotar i transme-
tre, però que tan afavorides van re-
sultar per aquest delicat enfoca-
ment. A més d’interpretar-les amb 
rigor i sentiment, amb l’halo d’invo-

cació de la transcendència tan propi 
de l’artista, les va recórrer en un reci-
tal ric en relleus, que es va obrir amb 
un grup de bastoners del Penedès i 
va alternar diversos tractaments ins-
trumentals (a través del mostrari de 
cordes de Joan Aguiar i els teclats de 
Xavi Lloses), així com una incursió a 
cappella a Queda’t de mi alguna cosa. 
 
ROSES PRESENTS / A les conegudes, 
sensibles adaptacions del primer vo-
lum dedicat a Moustaki (amb la pu-
resa expressiva a Ma solitud i Ma lli-
bertat), Rossell hi va sumar la nova 
remesa de partitures mentre, a un 
flanc de l’escenari, reposava un test 
amb roses batejades com a Mous-
taki, portat des del parc Cervantes. 

Trenades amb aquest temari, la res-
plendent Màrmara i el cant a l’amis-
tat més enllà de la mort que transpi-
ra Barca del temps, amb text d’Espriu 
dedicat a Rosselló-Pòrcel, en què es 
podia llegir una carta de Rossell a 
Moustaki.
 Josep Tero, en la sensual Cos meu, 
recorda; un David Carabén amb di-
ficultats amb el baixíssim to d’Els 
amics (amb Nico Roig), Cesk Freixas  
i la «revolució permanent» de Sense 
anomenar-la, i Nilda Fernández, afe-
gint-se a En el Mediterrani, van prece-
dir l’entrada de Pia Moustaki, filla 
del cantautor, en un animat Milord, 
i l’assalt coral a La marxa de Sacco & 
Vanzetti, incorporant Bikimel i Ales-
sio Arena. Braços oberts. H


