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La nova obra de la companyia La 
Ruta 40, dirigida per Lurdes Bar-
ba, actua de plat fort del cicle que 
la Sala Beckett dedica a la dra-
maturga Lluïsa Cunillé. Sense 
l’estret binomi Sala Beckett i 
Lluïsa Cunillé la dramatúrgia ca-
talana, les seves maneres i la se-
va actual hegemonia, serien di-
ferents. L’autora torna al local 
del Poblenou amb un cicle de dos 
nous muntatges, lectures dra-
matitzades i activitats entorn de 
la seva obra. La Ruta 40 presenta 
a la sala de baix Els subornats, es-
crita especialment per a la com-
panyia i dirigida per Lurdes Bar-
ba, gran coneixedora de l’univers 
Cunillé, artífex d’èxits seus com 
Barcelona, mapa d’ombres. 

Fragments de la pel·lícula 
homònima de Fritz Lang del 1953 
ens donen la benvinguda a la 
pretèrita sala de projecció d’un ci-
ne a punt de tancar per falta d’es-
pectadors. Per aquest escenari ve-
tust i estanc –recreat amb detall 
amb algunes peces de la col·lecció 
personal del crític de cine Jaume 
Figueras–, desfilen personatges 
impenetrables disposats in media 
res, els antecedents i futurs dels 
quals haurem d’imaginar. De nou 
aquest exercici tan cunillesc de 
transformar l’espectador en una 
mena de voyeur desarmat davant 
enigmes oberts en canal. No obli-
da l’autora tampoc aquest toc de 
reflexió ètica que acostuma a sac-
sejar els personatges, i també cer-
ta dimensió social que cobra pes 
en els últims temps. His tòries més 
enganxades als drames humans 
que generen les crisis del sistema 

camuflades de progrés. Un ar-
gument que tracti els dubtes 
morals d’un polític davant la 
seva gestió pot sonar a ciència-
ficció, però mai els personatges 
de Cunillé van voler xipollejar el 
fang dels llocs comuns, i aquí 
tampoc passa.  

La direcció de Barba sí que 
tendeix a buscar cert ancoratge 
en el naturalisme imprecís de les 
situacions, o en l’ambientació 
que reconstrueix al detall les 
acotacions. Els diàlegs s’ofeguen 
a l’intentar connectar-se amb la 
versemblança d’unes situacions 
fumejants d’estranyament i ri-
ques en silencis pinterians trac-
tats amb incomoditat. Només 
Alberto Díaz com el projeccionis-
ta aconsegueix aixecar un mur 
d’hermetisme i distància que en-
caixa com la peça mestra d’un 
engranatge que no busca con-
nectar els seus mecanismes. Les 
seves accions, rutines i costums 
pertanyen a aquest univers de 
criatures la lògica del qual és un 
treball d’artesania del misteri. 

Les altres obres de Cunillé 

Lluny de buscar tancaments o 
conclusions, l’obra sembla voler 
escapar-se de si mateixa al final. 
Un últim xut de matèria onírica 
entre la irrealitat projectada del 
cine i l’acció dels personatges, alè 
poètic que tampoc aconsegueix 
treure la proposta de la seva zona 
de confort. Solucions ben dife-
rents a les que practica Albert 
Arribas en una altra obra de Cuni-
llé que veiem aquests dies, El jardí, 
llegida i muntada com si fos un 
mitjó del revés, subvertint orto-
dòxies de la interpretació i la po-
sada en escena.  

Completa el cicle una petita 
joia del camarada dramaturg de 
l’autora de Badalona, Paco 
 Zarzoso. Celebren els 25 anys 
de la seva companyia conjunta, 
L’Hon garesa, amb la peça au-
toficcional Piedra y encrucijada. 
Es tracta d’un inesperat haraki-
ri escènic com poques vegades 
s’ha vist, amb l’autor en escena 
aguantant el ruixat de la seva 
escriptura autolesiva. De raons 
per anar a la Beckett no en fal-
ten aquesta setmana. n
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‘Els subornats’: 
projectar 
preguntes

El més important abans i després 
de sortir a escena a La marató de 
Nova York és fer un bon escalfa-
ment. Tot i que l’aparença física 
de Joan Negrié i Albert Triola és 
envejable, els anys no passen de-
bades i, si fa una dècada, quan es 
va estrenar aquesta comèdia 
dramàtica d’Edoardo Erba a La 
Villarroel, ja notaven l’esforç físic 
que suposava, ara el noten enca-
ra més. El temps passa factura, 
reconeixen els dos actors, que 
dissabte van fer la primera funció 
a l’Aquitània, de nou amb la di-
recció de Juan Carlos Martel. «Al 
començar et sents com si ha-
guessis de pujar una muntanya. 
Els primers 10 minuts són els més 

durs. Acabem amb els bessons 
molt carregats d’estar tota l’es-
tona saltant sobre les puntes. Ne-
cessitem una bona estona per 
posar-nos crema i fer estira-
ments», reconeix Triola. «Re-
quereix un rigor i una disciplina 
màxims. Ens estem cuidant mol-
tíssim perquè el desgast físic és 
brutal –afegeix el seu col·lega 
Negrié–. «Parlar durant una ho-
ra sense que es noti el cansament 
és complicat».  

És el que té haver d’aparentar 
durant aquell temps ser dos 
amics que es preparen per rea-
litzar la famosa prova de fons. 
«Ara amb la maduresa hi ha fra-
ses del text que cobren força», 
reconeix Negrié. Els dos intèr-
prets, amics des de fa 20 anys, 
agraeixen haver pogut treballar 
tot aquest temps, fins i tot ara en 

aquests complicats temps com-
plicats de la Covid-19: Negrié va 
estrenar Els gossos i Triola, Smi-
ley. Després de l’amor. 

Negrié ha retocat la traducció 
de l’obra, que conté un missatge 
que actualment és tan vàlid com 
fa 10 anys. «Aquesta peça parla de 
dues maneres d’aconseguir els 
teus objectius», comenta. El text 
és una metàfora de la vida plena 
de preguntes com «¿per què cor -
rem?», «¿per què no parem?». A 
l’obra Negrié encarna el Carles, 
un home fort i segur de si mateix 
partidari d’aconseguir el que es 
proposa a qualsevol preu. El seu 
company d’entrenament, apa-
rentment més feble i amb més 
dubtes sobre el repte que s’han 
proposat, creu que hi ha moltes 
maneres d’aconseguir les metes 
que un es planteja. n

‘La marató de Nova York’ 
torna amb Negrié i Triola

Els mateixos actors que van interpretar aquest èxit tornen a córrer  
i remunten a l’Aquitània el muntatge estrenat fa 10 anys.
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Joan Negrié (de negre) i Albert Triola, en un assaig de ‘La marató de Nova York’.

Mariana Fossatti
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