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Majúscula Amparo

N
o va ser una clatellada. Va 
ser una bufetada a la cara. 
Una bufetada amb la mà 
oberta. Un cop sec. Dels 

que et deixen sense respiració. I, de 
seguida, un dolor immens. La notí-
cia de la mort d’Amparo Baró m’arri-
bava així dijous al matí. Increïble. Ni 
la més mínima sospita d’una malal-
tia que –tan discreta en això, com en 
tot– va saber mantenir gairebé en se-
cret. Després de la sorpresa i la incre-
dulitat, una allau d’imatges i re-
cords. I acte seguit, a empentes, els 
versos de Miguel Hernández: «Un ma-
notazo duro, un golpe helado, un hachazo 
invisible y homicida, un empujón brutal 
te ha derribado».
 Estimava molt l’Amparo. Vaig 
compartir amb ella escenari, estre-
nes, gires. Quan l’ofici ens va unir 

per primera vegada li vaig dir que ja 
ens coneixíem, que estava en la me-
va vida des de feia anys, des d’aque-
lla temporada al Teatro Candilejas 
de Barcelona on va fer La dama bo-
ba, Angélica María i Frankie y la boda. 
Jo, llavors mer espectador, l’aplau-
dia ja com una de les grans. Majús-
cula, Amparo. Ella, tan minúscula, 
tan mínima.

 Em deia Pouci, abreviatura de Po-
ucito, diminutiu, al seu torn, d’un 
Pou que li semblava massa alt. «Fill, 
ets tan alt. Et dic Pouci i és com si et 
portés a la bossa, petitó». Vam fer 
diverses funcions. I vam ser Nora 
i Torvald, marit i muller, a Casa de 
muñecas. Al seu costat, en aquella 
funció, em vaig reconèixer com a 
actor –per fi– perquè ella, actriu, 
em va ensenyar a mirar, escoltar, 
recollir i entregar. La llarga esce-
na final, els difícils 20 minuts sen-
se pietat, l’un al davant de l’altre, 
abans del famós cop de porta, eren, 
diàriament, una classe magistral: 
era Amparo, mestra, aprovant amb 
la mirada; era Amparo, companya, 
donant-me la mà per infondre con-
fiança; era Amparo, genial, fent-se 
gegant a cada frase. Ella, tan minús-
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No tornarà a Barcelona. 
Però estarà en escena, 
al meu costat, en les 
dues funcions d’avui

cula, tan mínima.
 Em vaig entestar a tornar a por-
tar-la a Barcelona. Des de la direc-
ció del Teatre Goya l’hi vaig dema-
nar, any rere any; li vaig demanar 
que fos Lady Bracknell, o Madame 
Arcati, o qui ella volgués. Però que 
tornés, després de tants anys. Fa 
un parell de mesos em va trucar: 
«Pouci, m’han ofert una funció que 
m’agrada». I jo, de seguida: «Vine al 
Goya amb ella». I ella, rient: «Ja en 
parlarem, tot s’arreglarà». I ara sí, 
per primera vegada, estava segur 
d’aconseguir-ho. 
 No tornarà a Barcelona. Però es-
tarà en escena, al meu costat, sen-
se notar-se, en les dues funcions 
d’avui. I en la de demà. I en la de 
demà passat. Sempre. Mínima. Mi-
núscula. Genial. H

puntsa

  

  

Un talent  
per reivindicar
CRÒNICA L’eclèctic Chris Brokaw, veterà 
del rock dels 90, va actuar a Heliogàbal

JUAN MANUEL FREIRE
BARCELONA

C
hris Brokaw va ser part de 
grups sonats dels 90 –en 
queden icones com Co-
me, Codeine i The New 

Year– però en els últims anys no ha 
sonat gaire. Un fet del tot injust, per-
què Brokaw no deixa de buscar i, a 
més a més, trobar. Ara acaba de pu-
blicar un doble àlbum, The periscope 
twins, amb dues peces en solitari, 
amb una durada cadascuna al vol-

extracte de Gambler’s ecstasy (2012) 
amb guitarres de tensió creixent. Poc 
després sonava She’s a fucking angel, la 
cançó per a la seva dona que ha gra-
vat amb The Martha’s Vineyard Fer-
ries, supergrup indie rock compartit 
amb Elisha Wiesner (Kahoots) i Bob 
Weston (Shellac, Volcano Suns, Mis-
sion Of Burma). 

AMPLI CAMP DE BATALLA / Pel que fa a les 
bandes sonores, va caure material 
de la seva música per a Now, forager, 

una pel·lícula, segons sem-
bla, suggerent, situada 
en el submón de la recol-
lecció de bolets. Just des-
prés va recordar The angel’s 
message to me, el seu disc 
del 2010 en col·laboració 
amb Geoff Farina (Karate), 
col·lecció de versions de 
cançons blues, folk i rag-
time pre-segona guerra 
mundial. D’aquí prové el 
tradicional Stagger Lee, ín-
tim i profund en mans de 
Brokaw.
 El seu camp de batalla és 
increïblement ampli, i ai-
xí pot passar dels acords 
blues essencialistes de 
Stagger Lee a una peça shoe-
gazer com Richard and Va-
nessa in the box, en l’ona 
dels My Bloody Valentine 

de Loveless. A més de Stagger Lee, van 
caure altres versions: Mother of Earth 
(The Gun Club), Crooked (Wussy) i, 
ja en el bis, 53rd & 3rd, de Ramones, 
dels quals planeja tocar una versió 
diferent en cada cita de la gira esta-
tal que començava aquella nit.
 Dues delícies com Blues for the mo-
on i Anacordia van arrodonir aquesta 
vetllada de retrobament amb un ta-
lent majúscul per reivindicar. H

tant de tres quarts d’hora, una elec-
trònica i l’altra més elèctrica, totes 
dues absorbents.
 Dimecres passat, a Heliogàbal, va 
prescindir de tocar aquestes peces en 
la seva integritat per fer un repàs de 
la seva carrera recent, repartida en-
tre discos propis, projectes paral·lels, 
bandes sonores, col·laboracions… De 
la seva collita en nom propi va sonar 
al principi de la nit Into the woods, un 

33 Chris Brokaw, a Heliogàbal dimecres.
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ESTRENA AL TEATRE APOLO

Després d’encendre les xarxes so-
cials amb els seus controvertits co-
mentaris sobre l’atemptat contra 
Charlie Hebdo (en què acusava Oc-
cident d’«assassinar diàriament» 
i «sense soroll» milions de perso-
nes), l’actor madrileny Guillermo 
Toledo espera no deixar indiferent 
el públic amb Cremats, una comè-
dia negra en què Roger Peña, au-
tor d’èxits com Poder absoluto i Iaia!, 
realitza una despietada sàtira soci-
al. «Cremats es riu de tot, de gent 
en situacions límit tant per motius 
econòmics com de salut», destaca 
l’autor i director de la nova obra 
que estrena el Teatre Apolo.
 Encara que Cremats no té tant 
suspens com La ratonera, l’autor 
promet sorprendre l’espectador 
amb un text on res és el que sem-
bla. «Aquesta obra està més a prop 

d’una peça de Joe Orton que d’un 
vodevil clàssic». Per Peña, últim 
guanyador del torneig de dramatúr-
gia de Temporada Alta, «Cremats és 
una farsa cruel, una comèdia salvat-
ge on passen coses molt dures vis-
tes sempre des del prisma de la co-
micitat». A més de la crisi, la doble 
moral i la incomunicació són altres 
temes recurrents en l’obra, que esta-
rà cinc setmanes en cartell.

Professor al límit

Toledo interpreta un professor uni-
versitari insatisfet que manté una 
rutinària relació amb la seva estira-
da esposa (Tilda Espluga) i no supor-
ta la seva sogra (Maife Gil), una do-
na aparentment rica de Pedralbes 
que presumeix de conducta modè-
lica quan és tot al contrari. Quan 
el professor s’assabenta que pateix 
un problema greu de salut, deci-
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Ferotge sàtira social
Guillermo Toledo protagonitza ‘Cremats’, una comèdia salvatge 
de Roger Peña sobre personatges marcats per la crisi i la intolerància

deix posar en marxa un arriscat 
pla per deixar solucionada la vida 
dels que el sobreviuran, entre els 
quals figura una amant bastant 
més jove que ell. «Cremats retra-
ta gent en situacions límit, per-
sones fartes d’enganys que bus-
quen una sortida com sigui», expli-
ca Peña. A l’obra, que transcorre a 
Barcelona, es parla tant en català 
com en castellà, com passa en mol-
tes famílies. No obstant, el perso-
natge de Toledo parla principal-
ment en llengua de Verdaguer per 
motius ideològics. «Tots els perso-
natges són molt intolerants entre 
ells i l’idioma és un element més 
de discòrdia», diu Peña, encantat 
amb l’entrega dels actors. L’únic 
a qui falta citar és Isaac Alcayde, 
que encarna un personatge clau. 
«En realitat és un tipus molt peri-
llós perquè tots el coneixen per di-
ferents motius». H

33 Isaac Alcayde (esquerra) i Guillermo Toledo, en una escena de l’obra.
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