
Q
U
È
FE
M

1
3
/0
2
/2
0
1
5

13

BARCELONA DOCUMENTARY

FILM FESTIVAL ABOUT FASHION,

CULTURE & THE CITY

—

MORITZ.FEEDDOG.ORG

—

ARIBAU CLUB

—

MAY 15 | 16 | 17

BY: PARTNER: MEDIA PARTNER:

Moritz recomana el consum responsable 5,4º

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


