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Quan saps com acaba una obra, 
tot el que passa abans esdevé 
crucial. No importa el què, sinó el 
com. No el fons, sinó la forma. Ja 
que no hi ha sorpresa possible. 
En el cas d’Una hora en la vida de 
Stefan Zweig sabem que 
l’escriptor austríac se suïcidarà, 
així com va passar el 22 de 
febrer de 1942. Però ens intriga 
molt conèixer com va ser aquella 
última hora abans de treure’s la 
vida al costat de la seva esposa 
Lotte. Antonio Tabares ho ha 
intentat explicar a través de la 
cció, però no ha aixecat una 

història versemblant. No ha 
aconseguit que el com sigui més 
important que el què conegut. 

Roberto Quintana (Stefan) i 
Celia Vioque (Lotte) ho tenen tot 
a punt per marxar d’aquest món. 
Han escrit cartes, una 
declaració, han acabat 
manuscrits, i ho arrangen 
damunt l’escriptori de Stefan. 

Abans d’empassar-se el verí, 
però, volen contemplar la posta 
de sol de Petrópolis (Brasil). Just 
quan són a punt de sortir al jardí, 
sona el timbre i es presenta un 
intrús, un tal Samuel Fridman 
que no coneixen tot i que ve 
recomanat per Richard Strauss, 
amic íntim de Zweig. 

I aquí rau el problema, que 
Gregor Acuña-Pohl està fora de 
lloc. Massa nerviós, massa 
esperpèntic. Busca alguna cosa, 
no diu la veritat. I la història dóna 
massa voltes per arribar al lloc 
on sabem que tot acabarà. El 
director, Sergi Belbel, no ha 
sabut dotar de personalitat 
Fridman, tot i que la peça en ella 
mateixa ja ens el fa estrany, una 
excusa per incloure reflexions 
sobre la responsabilitat de 
l’artista que no haurien 
necessitat d’una tercera 
persona. Quintana està bé en el 
paper de Zweig i és Vioque qui 
salva els mobles amb una Lotte 
discreta, especial. –A.G.

NOTA AL PEU Una hora vital  
que dura una hora i mitja.

Una hora en la vida de...

A favor de Sugar: 1) Ivan 
Labanda i Xavi Duch formen una 
bona parella còmica, i es 
llueixen cantant i ballant. 
Labanda és potser més 
equilibrat en les tres 
disciplines, però Duch 
diverteix en el seu trànsit 
cap a la feminitat. 2) Els 
números coreogrà cs de 
conjunt de Laura 

livella, que apro ta 
molt bé l’espai 
central del Teatre 
Gaudí amb un 
estil Broadway 
clàssic.

En contra de 
Sugar: 1) la 
falta de ritme 
de la 
direcció de 
Pau Doz; la 

sensació de massa temps 
morts en una història que 
hauria de tenir –com a l’època– 
swing. 2) la manca de nervi en la 
direcció d’actors. El millor 
exemple és Maria Santallusia i 
la comparació amb el seu gran 
paper a The Wild Party. 

Ni a favor ni en contra, però 
important: la mateixa Sugar. 

Bealia Guerra és massa na i 
elegant per convèncer que 

és una joguina 
trencada, deliciosa, 
sense aquest 
punt vulgar que 
feia de la 
Monroe un punt 
i a part. –Juan 
Carlos Olivares

NOTA AL 
PEU Un 
musical 
basat en el 

no és 
perfecte’.

Sugar

Albert Boadella va satiritzar 
Jordi Pujol a la cèlebre Operació 
Ubú. Boadella i Pujol tenen en 
comú els trets egòlatres i la 
voluntat d’actuar com a reis 
absolutistes en els seus 
territoris. L’espectacle creat, 
protagonitzat i dirigit per Víctor 
Álvaro està vagament inspirat 
en el de l’exdirector d’Els 
Joglars, però no és ni molt 
menys una sàtira sinó una 
amable, temerosa i 
entretinguda ironia sobre els 
seus deliris puntejada amb 
subtils i camu ades referències  
a personatges que envolten o 
han envoltat la vida de Boadella.

De fet, s’acosta força a 
l’original d’Alfred Jarry i al seu to 
de farsa, fins al punt de 
convertir-se en una versió en 

clau de pallassos de la història 
dels execrables pare i mare 
Ubú. La dramatúrgia apunta, 
però no dispara i el millor sens 
dubte són els jocs de clown dels 
cinc intèrprets entre els quals 
destaca un poderós i convincent 
Víctor Álvaro. –Santi Fondevila

NOTA AL PEU Bodella, Pujol i 

UBÚadella
��

Almeria Teatre.  
Fins al 31 de gener.

���

Teatre Gaudí.  
Fins al 31 de gener.

��

Sala Beckett. 
Fins al 10 de gener.

DE LA SETMANA
L’OBRA
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‘AMOK’
Un dels personatges de l’obra, 

Samuel Fridman, cita sovint aquesta 
novel·la del 1922, en la qual el 
protagonista acaba suïcidant-se 

víctima d’una obsessió.

‘EL MÓN D’AHIR’
Zweig va publicar de manera pòstuma 

aquestes memòries que recullen 
com era Europa entre la Primera i la 

Segona Guerra Mundial. Un testimoni 
commovedor.
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