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Aquest túnel no s’acaba mai…

Que estrany! El recorregut és el
mateix de sempre. Però el túnel
en què ha entrat el tren sembla
molt més llarg que altres vegades.
I (una cosa que inicialment podia
semblar una sensació subjectiva,
però que a mesura que va passant
l’estona es revela com una realitat
massa objectiva) les vies s’estan
inclinant cap a baix, com si

llisquessin avall per un pendent
cada cop més accentuat. Decidida-
ment, el protagonista del relat ‘El
túnel’ –escrit pel mateix Friedrich
Dürrematt que ara mateix se’n riu
de la banca al Teatre Lliure en com-
panyia de ‘Frank V’– no té gaires
motius per sentir-se segur. Com
tampoc en tenen els protagonistes
d’aquest espectacle que s’inspira

en el llibre de Dürrenmatt, i
que ens permet retrobar-nos
amb la companyia que ens va
oferir la molt notable i molt
viatgera (l’obra s’ha passejat per
festivals de mig món) ‘Solfata-
ra’. Sembla una ironia –i, per
descomptat, és una ironia molt
calculada– que el nou muntatge
d’Atresbandes porti un títol que

fa referència a aquella mena
de paisatges idíl·lics als quals
cantaven els poetes d’altres
temps. I que, traduïts a temps
actuals (molt menys donats
a l’exaltació bucòlica), serien
aquells paisatges en què tots els
nostres gustos i plaers poden ser
satisfets. La mala notícia és que
la darrera estació cap a la qual
enfila el tren sempre porta el
nom de Mort. La bona notícia és
que, mentre dura el trajecte, fem

veure que no sabem cap a on ens
dirigim. Però els tres passatgers
que comparteixen aquest viatge
comencen a fer-se’n una lleugera
idea. ‘LOCUS AMOENUS’. CREACIÓ
I INT.: ALBERT PÉREZ HIDALGO, MI-

QUEL SEGOVIA, MÒNICA ALMIRALL.

CIA. ATRESBANDES. DATA: DEL 13

AL 24/5. LLOC: SALA BECKETT. CA

L’ALEGRE DE DALT, 55. METRO:

JOANIC (L4). TEL.: 932 845 312.

PREU: 10-18€. HORARI: DE DC. A

DS., 21.30H; DG., 18.30H.

Ni un assaig sociològic, ni un
tractat sobre economia, ni un
llibre d’aquests que et venen
fórmulesmàgiques d’autoaju-
da comqui et ven unamoto, ni
una novel·la. Quan fa una dè-
cada Alfredo Ruiz va publicar
l’obra que ara veurà reconverti-
da enmusical (una reconversió
que li famolta gràcia, però que
no li hauria passatmai pel cap
mentre estava escrivint el text),
el mateix autor va deixarmolt
clar que el seu llibre no era cap
de les coses abans esmentades.
Per dir-ho amb les seves pròpi-
es paraules, del que es tractava
era de preguntar-se amb una
mica d’humor com era possi-
ble (per posar un exemple) que
aquella guapa veïna seva que
tant s’assemblava a l’Amélie
protagonista d’una pel·lícula
que per aquella època enca-
ra feia furor, estigués vivint
al límit de la pobresa, malgrat

RAMON OLIVER

XAVIER TORRAS I TONI MARTÍN TORNEN A COL·LABORAR PLEGATS PER PRESENTAR UN

MUSICAL PLE DE GENT TAN GUAPA I BEN PREPARADA COM LABORALMENT MALTRACTADA

Sigues valent i fes el gran
salt, però fes-lo cantant

(que comparteixen també la
direcció delmuntatge) van de-
mostrar-nos que formen un
excel·lent tàndem creatiu amb
MarryMe a Little, la seva no-
table versió d’unmusical inte-
grat per cançons de Stephen
Sondheim i protagonitzat per
un home i una dona ben quoti-
dians, enfrontats als fracassos i
mancances de la seva vida sen-
timental, i desitjosos de trobar
quelcomunamica semblant
a allò que havien esperat tro-
bar en la seva vida emocional.
I ara, volen posar demanifest
que les nomenys quotidianes
frustracions vinculades a la re-
alització personal en el terreny
professional i l’economia do-
mèstica són tan susceptibles de
ser tractades amb els instru-
ments propis del teatremusical
com qualsevol altra cosa. Com
diu Torras, les experiències i
reflexions d’aquests personat-
ges que tan propers ens poden
resultar i en qui potser fins i
tot ens veiem reflectits, potser
no resulten gaire èpiques, però
sens dubte són tan importants
com els conflictes dramàtics
que reflecteixen bona part dels
gransmusicals clàssics.

haver rebut una educació ex-
cel·lent i una notable formació
professional. I qui parla d’ella,
parla de tants altres guapos
i guapes (gent que l’especta-
cle que ara arriba al Goya situa
en un espectre d’edat comprès
entre els 20 i els 45 anys) que
viuen en ambients cosmopoli-
tes, han treballat de valent per
tenir accés als seus somnis dins
un context laboral digne i estan
al dia de tot perquè disposen
d’elements virtuals que els per-
meten aquestamena de conei-
xement. Però que, a l’hora d’in-
tentar passar delmón virtual a
la realitat, topen –i com queda
demostrat, ja hi topaven abans
que la paraula crisi es fiqués
en totes les converses– amb
obstacles gairebé insalvables i
contractes demisèria que en el
millor dels casos permeten ar-
ribar a final demés, fent feines
que sovint no tenen res a veu-
re amb aquelles per a les quals
creien estar destinats. I com

que l’ésser humà és un ani-
mal de costums, i com que la
vida també l’ha fet un animal
poruc, és possible que al final
s’acostumin a aquesta super-
vivència fonamentada en el
desencís i ja no tinguin esma
per fer el gran salt no exempt
de grans riscos capaç de rever-
tir la situació.

El present ésmés
important que el futur
Dit d’una altramanera: si per
por a posar en perill el futur no
t’arrisques en el present, pot
passar que al final no t’esperi

capmena de futurmínima-
ment esperançador, unamica
digne i unamica semblant al
que havies somiat. Això ho han
vistmolt clar els vuit perso-
natges queXavier Torras (el
compositor de la partitura de
l’espectacle i la primera perso-
na que tot just llegir el llibre va
percebre les possibilitats que
oferia com a base per crear un
musical) i ToniMartín (autor
del llibret i de les lletres de les
cançons) han triat com amos-
tra representativa per donar
al llibre una forma escènica.
Fa ben poc, Torras iMartín

GUAPOS& POBRES. ELMUSICAL

A PARTIR DE L’OBRA D’ALFREDO RUIZ. MÚSICA I DIR. MUSICAL: XAVIER TORRAS.
LLIBRET, LLETRES I DIR. ESCÈNICA: DANI MARTÍN. INT.: IVAN LABANDA, ELENA GADEL,
MARIONA CASTILLO, MUNTSA RIUS, FRANK CAPDET, XAVI DUCH, JORGE VELASCO,
GRACIA FERNÁNDEZ. DATA: A PARTIR DEL 8/5. LLOC: TEATRE GOYA. JOAQUÍN
COSTA, 68. METRO: UNIVERSITAT (L1, L2). TEL.: 933 435 323. PREU: 24-28€.
HORARI: DE DT. A DV., 20.30H; DS., 18 I 21H; DG., 18.30H.

Els vuit amics

guapos i pobres

d’aquest musical

al complet.
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Casualment, aquests dies el molt
notable autor suís Friedrich Dür-
renmatt ocupa un lloc destacat
tant a la cartellera de Nova York
com a la de Barcelona, mitjan-
çant dos espectacles musicals
que, alhora, vénen a represen-
tar dues concepcions ben dife-
rents del que s’entén com a tea-
tremusical. Si per casualitat us
deixeu caure per Broadway, no
us perdeu les representacions
de ‘The Visit’, una adaptació de
la corrosiva ‘La visita de la ve-
lla dama’ signada pel llegendari
tàndem format per Kander i Ebb
(‘Cabaret’, ‘Chicago’) que acaba
de rebre unmunt de nominaci-
ons als premis Tony: el que us
trobareu a l’escenari és una visió
del món brutalment grotesc de
Dürrenmatt sotmesa als parà-
metres del musical anglosaxó,
elegants coreografies i notables

balades nostàlgiques incloses.
En canvi, quan aneu al Lliure a
veure aquesta sarcàstica “opere-
ta d’una banca privada”, el que
us trobareu serà una obra i un
muntatge teatral molt menys
atents al virtuosismemusical que
a la punyent visió de la banca en
particular i del món capitalista
en general que la peça intenta
transmetre. Curiosament, l’obra

de Dürrenmatt sembla alhora
una peça de rabiosa actualitat,
però també una obra lleugera-
ment desfasada, i lleugerament
inferior a aquelles altres creades
dècades abans que, vulgui o no
vulgui Dürrenmatt, li van servir
unamica demodel. Deia Bertolt
Brecht que robar a una banca no
és res si ho comparem amb el
delicte de fundar-ne una. I això

Dürrenmatt ho transmet amb
una contundènciamordaç, ben
recolzada en la partitura de Paul
Burkhard. Tot i així, i a diferència
del que passa amb la notable-
ment superior ‘L’òpera de tres
rals’ de Brecht i Weill, aquí els
personatges resulten tan cari-
caturescos i estan tan al servei
del discurs que vol transmetre el
text, que acabenmostrant una
entitat pròpia un xic escassa. I ai-
xò fa que al llarg de la represen-
tació les seves actituds i reaccions
i paraules puguin resultar massa
repetitives i esquemàtiques.
Uns perills que el bon però no

del tot reeixit muntatge de Josep
MariaMestres tampoc acaba de
solucionar. Al seu espectacle hi
trobem un grapat demolt bons
actors que resolen com poden
(unsmés bé que altres) el repte
de posar-se a cantar en un esce-
nari: aquí, evidentment, es nota
el contrast entre les veus experi-
mentades que d’això de fer musi-

cals en saben força des de fa for-
ça temps (cas deMònica López,
per posar-ne un exemple clar)
amb les dels nouvinguts a aquest
món. Però, i tot i que al llarg de
la representació s’evidencien
alguns desnivells musicals que
potser s’haurien d’haver anive-
llat unamicamés, crec que això
importa només relativament,
perquè, com deia abans, la fina-
litat de l’obra no és deixar-nos
aclaparats en aquest terreny,
sinó convertir aquestes cançons
en uns apunts grotescos amb
tocsmarcadament expressionis-
tes que ens facin arribar lama-
la llet que destil·la Dürrenmatt
quan la banca es fica pel mig i la
seva pessimista concepció de la
natura humana. I això, Mestres,
el seu equip d’actors i el ritme
d’opereta unamica rock que sa-
ben imprimir-hi Ardau Tordera i
Les Obeses a l’espectacle, ens ho
transmeten amb força eficàcia.
Teatre Lliure.

FRANK V
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LA CRÍTICA PER RAMON OLIVER

Els banquers, ficats en un espai vistós però massa escèptic. FOTO: ROS RIBAS


