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Els empleats de la banca del mestre Dürrenmatt. FOTO: ROS RIBAS
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Hi ha dues coses que un banc
com déu mana –un banc
com ara aquest que dirigeix
Frank V amb unes pràcti-
ques pròpies de gàngsters
que haurien d’estar genera-
litzades a tota la banca– s’ha
de marcar sempre com a ob-
jectius irrenunciables. La pri-
mera consisteix a no fer mai
un negoci honrat. La segona,
a no tornar mai els diners a
ningú sota cap circumstàn-
cia. I en això, en el compli-
ment d’aquestes dues normes
irrenunciables, cal reconèi-
xer que la banca de Frank V
ha estat sempre modèlica.
Cosa no gens fàcil, no us pen-
seu: com molt bé suggereix
Ottilie, la dona del nostre
banquer, intentar ser fidel a
aquests principis costa el seu
bon esforç, quan vius en un
món que encara s’entossudeix
a mantenir unes absurdes

RAMON OLIVER

LA BANCA MÉS CRIMINALMENT CORRUPTA DEL SISTEMA OBRE SUCURSAL AL TEATRE LLIURE

MONTJUÏC I ENS PROPOSA INVERTIR ELS ESTALVIS EN UNA DEMOLIDORA SÀTIRA MUSICAL

Treure rendibilitat al bé
és cosa de gent malvada

Això no és pas una farsa sobre
el món dels diners
Això és una paràbola sobre
la societat. Així és com es va
expressar Dürrenmatt quan,
el 1989 (un any abans de la
seva mort) va assistir a l’es-
trena madrilenya de la seva
obra. I dient aquestes parau-
les, es distanciava encara més
d’aquell Bertolt Brecht amb
el qual se l’havia comparat, i
que tant admirava de jove-
net. Tal com ho veia Dürren-
matt, Brecht era un ideòleg
didàctic que encara creia en
la possibilitat que l’ésser hu-
mà pogués dominar la natura
i canviar el món.
El pare de Frank V, en can-

vi, semblava ser una mica
més escèptic sobre les pos-
sibilitats de canvi; com a
mínim, a curt (i qui sap si a
llarg) termini continua ha-
vent-hi massa resistència.
I així ho reflectia en aques-
ta comèdia negríssima que
ara se’ns presenta amb ritme
d’òpera rock. Una obra que,
tal com ho veu Belbel, parlant
del nostre passat immedi-
at, sembla estar donant-nos
molta informació sobre el
tarannà dels banquers (com

FRANK V (OPERETA D’UNA BANCA PRIVADA)

DE FIEDRICH DÜRRENMATT. MÚSICA: PAUL BURKHARD. VERSIÓ: SERGI BELBEL I
ARNAU TORDERA. DIR.: JOSEP MARIA MESTRES. INT.: EDUARD FARELO, MÒNICA
LÓPEZ, XICU MASÓ, LAURA ABERT, DAVID VERDAGUER, DAVID BAGÉS, FERRAN
RAÑÉ, ALBERT RIBALTA, ENRIC ARQUIMBAU, MIQUEL MALIRACH, ARNAU TORDERA.
DATA: FINS AL 17/5. LLOC: TEATRE LLIURE MONTJUÏC. PG. DE SANTA MADRONA, 40.
METRO: POBLE SEC (L3). TEL.: 932 892 770. PREU: 15-22€. HORARI: DE DT. A DV.,
20.30H; DS., 21H; DG., 18H.

aparences d’integritat.
Però, per sort, cada cop

estemmés a prop d’assolir
aquell estat de corrupció ge-
neralitzada que, commolt bé
assenyala un dels més alts di-
rectius de la Banca Frank, és
l’únic que permet exercir com
és degut l’ofici de banquer. I
si aquestes veritats grans com
una casa que el magistral au-
tor suís Friedrich Dürren-

matt (el mateix de Ròmul el
gran, Els físics i La visita de la
vella dama) va deixar escrites
fa més de 55 anys en la gro-
tesca sàtira banquera que ara
arriba al Lliure, revisada per
Sergi Belbel, us fan mal a les
orelles, el millor –com diu el
mateix director Josep Maria
Mestres– és posar-hi pel mig
una mica de música. Així ho
va entendre el mateix autor,

que –juntament amb el com-
positor Paul Burkhard– va
transformar la seva comè-
dia en una mena d’opereta.
I que, fent-ho, va posar les
coses fàcils als crítics, una
bona part dels quals va as-
senyalar ràpidament els pa-
ral·lelismes que existien en-
tre l’obra de Dürrenmatt i la
llegendària L’òpera de tres
rals creada unes quantes dè-
cades abans pel tàndem for-
mat per Bertolt Brecht i Kurt
Weill, i plena també a vessar
de gàngsters amb aparença
de banquers i banquers amb
aparença de gàngsters.

Més informació, reserves i

compra de tiquets a:

RESTAURANT 7 PORTES
www.7portes.com
93 319 30 33
www.facebook.com/7portes

@7portes

El cocktail i la cuina:
un diàleg

Amb

Javier de las Muelas
Dry Martini

Jordi Vilà
Alkimia

20 d’abril
Hora: 21:00 h I Preu: 40 €

17 d’abril
Hora: 20:30 h I Preu: 45 €

7Portesal

soparamb taula
i fogons

7Portesal

iMercats Municipals

la tertúlia
delPere Tapias

esmorzar
de forquilla

tertúlia
amb

7Portes
al

Enric Juliana i

Carles Castro

26 d’abril
Hora: 9:00 h I Preu: 25 €

Clau de Funk
Veu i melòdica

Alex Delgado

Veu i percussió

Laia Badrenas

Guitarra, veu i efectes

Andreu Martínez

Baríton

Josep Ramon Olivé

Piano

Josep Buforn

Direcció
i presentació artística

Roger Alier

24 d’abril
Hora: 20:30 h I Preu: 45 €

sopars

Lírics
7Portesal



Curiosa paradoxa: tot i que en
Christopher és un noi que, com
més sol està, més a gust es tro-
ba, el cas és que aquest xaval
autista amb dots detectivescos
que és capaç d’entendre el més
sofisticat logaritmematemàtic
però alhora incapaç de captar
lamés simplemetàfora, s’ha
d’anar acostumant a viure en
olor demultituds. Quan era no-
més un heroi literari, tot estava
sota control: els lectors llegeixen
en la intimitat i no et fan visites
molestes. Però ara que s’ha con-
vertit en estrella teatral, tothom
el vol conèixer. Tant és així que
les entrades per veure l’especta-
cle que protagonitza han volat
a casa nostra a lamateixa velo-
citat amb què van volar quan la
seva investigació sobre l’assassi-

nat del gos de la veïna es va pre-
sentar per primer cop al National
de Londres. I si no heu arribat a
temps per a la primera pròrro-
ga (les representacions s’han
allargat fins al pròxim 24/5), no
perdeu l’esperança: segur que el
molt reeixit muntatge de Julio
Manrique farà futures comparei-
xences a la cartellera.
Ho confesso: no he llegit

l’aclamada novel·la de Mark
Haddon (que ha treballat també
de professor d’educació especial
de nens i adolescents diagnos-
ticats com a autistes) reconver-
tida fa tres anys en peça teatral
per Simon Stephens, un pres-
tigiós autor britànic que, si sou
habituals de la Beckett, us resul-
tarà familiar: a ell es deuen els
dos notables i tensos monòlegs
que la sala va presentar sota el
títol de ‘Londres’. Però veient el
que es veu ara al Lliure, és fà-
cil imaginar que l’adaptació de

Stephens ha sigut modèlica. I és
que el seu text és un petit pro-
digi sàviament mesurat perquè
al llarg de la representació es
mantingui un perfecte equili-
bri entre l’emoció i el misteri,
entre la sensibilitat i l’humor,
entre el drama familiar en gran
mesura derivat de les mateixes
peculiaritats del nostre detectiu
adolescent i la comèdia domès-
tica, entre el món interior d’en
Christopher que som convidats
a conèixer sense gens de senti-
mentalisme forçat, i el món ex-
terior que l’embolcalla encara
que ell el senti com amolt aliè,
i amb el qual –i ben a desgrat
seu– es veu obligat a enfron-
tar-se si vol treure l’entrellat de
les grans incògnites que l’envol-
ten. Haddon i Stephens dibui-
xen amb precisió cadascun dels
personatges que formen part
de la història d’en Christopher i
en tot moment fan que la visió

que nosaltres acabem tenint
d’aquests personatges derivi
de la mirada que ens n’ofereix
en Christopher. Que en aquest
cas és també la mirada de Pol
López, que assoleix gràcies al
Christopher la millor interpre-
tació que ens ha ofert fins ara,
la més equilibrada i rigorosa-
ment treballada, al capdavant
d’un repartiment que, en qual-
sevol cas, va ple d’intervenci-
ons immillorables.
Un repartiment que Manrique

dirigeix amb la mateixa acurada
precisió amb què sap extreu-
re el més imaginatiu profit dels
elements més simples, mentre
la mirada d’en Cristopher va
omplint el Lliure d’unes acura-
des pinzellades musicals i uns
brillants apunts videogràfics.
Tot plegat, amb un resultat col-
pidor, però alhora exempt de
xantatge emocional.
Teatre Lliure Gràcia

EL CURIÓS INCIDENT

DEL GOS AMITJANIT
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LA CRÍTICA PER RAMON OLIVER
a mínim, d’un bon grapat
d’aquests) d’avui en dia. I que,
sens dubte, ens ofereix des de
la distorsió de la paràbola fe-
ta farsa unes quantes lliçons
sobre la pitjor cara del com-
portament d’aquest sector.
Com diu el banquer del futur
de l’obra, el continuador de
la saga dels Frank, arriba un
moment en què has de deixar
de fer de gàngster perquè és
justament el compliment de
la més estricta legalitat i la
pura honradesa el que et pot
proporcionar els guanys més
alts. Dit d’una altra manera:
si el sistema ja està al teu ser-
vei, quin sentit té continuar
jugant a gàngsters?
I, com ve a dir un alt repre-

sentant del poder que també
surt a l’obra, quan has comès
delictes molt grossos i els
teus deutes són astronòmics,
només hi pot haver absolu-
ció: el càstig està reservat als
crims petits comesos per mo-
rosos de poca envergadura.
Us sona familiar, tot plegat?


