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Un ‘Roberto Zucco’ necessari
CRÒNICA Julio Manrique dirigeix una oportuna i detallista revisió de la gran tragèdia de Koltès 

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

V
int anys és temps més que 
suficient per a una revisió 
tan necessària com elogia-
ble. L’enorme tragèdia con-

temporània de Roberto Zucco, el testa-
ment de Bernard-Marie Koltès, ha 
tornat a un escenari català. Si fa du-
es dècades Lluís Pasqual va constru-
ir un muntatge per al record al Palau 
de l’Agricultura, avui Lliure de 
Montjuïc, ara són Julio Manrique i la 
seva troupe els que han deixat la seva 
empremta al Romea. És una propos-
ta valenta, ja pel fet de muntar-la, i 
en la qual les seves llacunes i decisi-
ons discutibles acaben rendides da-
vant la potència d’un personatge mí-
tic com el de Koltès.
 Manrique ha volgut explicar amb 
tot detall a l’espectador d’avui la im-
mensa tragèdia que Koltès va escriu-
re quan la seva vida s’apagava. Es-
trenada el 1990, un any després de 
la mort per sida de l’autor francès, 
l’obra sempre ha estat envoltada 
d’una aurèola mítica, com la del seu 
protagonista real. El jove assassí ita-
lià Roberto Succo va cometre crims, 
incloent-hi els dels seus pares, sense 
una motivació aparent. Però aques-
ta voluntat didàctica del director ar-
riba a constrènyer la poètica nihilis-
ta de Koltès, l’alè punyent.

FRE AL TEXT / Perquè una posada en es-
cena a l’estil 13 Rue del Percebe, amb 
una escenografia en la línia de l’Euro-
pean House que va muntar Àlex Rigo-
la, no acaba d’ajudar a fer que aquest 

gran text respiri i arribi amb tota la 
seva força desoladora a la platea. La 
majoria d’escenes es desenvolupen 
en unes petites estances, base d’una 
escenografia realista en excés, que 
distancien i en què els actors gairebé 
no tenen espai per moure’s. És cert 
que amb tan sols vuit intèrprets (Pas-

qual la va muntar amb més de 20) es 
revela com un òptim recurs per al 
frenètic canvi de rols que viu l’elenc, 
amb l’excepció de Pablo Derqui i 
Maria Rodríguez.
 Que no hi ha un gran personat-
ge sense un gran actor és una eterna 
certesa teatral. I Pablo Derqui és un 
Roberto Zucco enlluernador, absolu-
tament embriagador. Estem davant 
un actor majúscul, sense ni gota de 
sobreinterpretació, cridat a una car-
rera d’impacte. Quan Derqui parla, 
o quan només mira de manera in-
tensa però també perduda, sobrevo-
la per l’escenari del Romea l’àngel 
exterminador de Koltès.

HUMOR ARRISCAT / Al costat de Derqui, 
la jove Maria Rodríguez omple de ve-
ritat el paper de l’adolescent que, 
captivada per Zucco, va camí de la 
perdició. És una més en un submón 
embrutit, ple d’outsiders, com el que 
dibuixa Koltès. Ivan Benet (extraor-
dinari com el germà fanfarró de 
l’adolescent) i Cristina Genebat 
(igualment com la histèrica germa-
na) també brillen en un entregat re-
partiment.
 Potser per alleugerir un text tan 
incòmode, Manrique ha optat per 
una altra decisió arriscada amb pin-
zellades d’humor que poden sem-
blar incompatibles amb la durís-
sima poètica de Roberto Zucco. Però 
aquesta pèrdua de focus s’oblida da-
vant la potència d’una última esce-
na amb Zucco/Derqui enfilat a dalt 
de la presó abans d’emprendre el vol 
cap a una efímera llibertat. H

33 Maria Rodríguez i Pablo Derqui, en una escena de l’obra del Romea.

RICARD CUGAT

Pablo Derqui fascina 
com el jove assassí en 
sèrie amb una actuació 
memorable

SÀTIRA POLÍTICA A LA SALA MUNTANER

L’estiu del 2010, el Club Bilder-
berg, un fòrum de debat integrat 
per caps d’Estat, grans banquers, 
empresaris i personalitats relle-
vants de tot el món (entre elles, la 
reina Sofia), va mantenir una de les 
seves trobades anuals en un hotel 
de Sitges. La reunió, marcada pel 
seu secretisme habitual, va estar vi-
gilada per uns 350 mossos. Un des-
plegament com aquest no va pas-
sar desapercebut, i menys per a un 
còmic com Oriol Grau.
 Juntament amb el periodista i 
guionista Toni Orensanz, Grau va 
escriure un cabaret en què per evi-
tar-se problemes va canviar una lle-
tra del nom original. Bildelberg Club 

Cabaret, estrenat el 2011, arriba avui 
a la Sala Muntaner (fins al 7 d’abril) 
amb un compendi de «cançons, mú-
sica, ball, fregolisme [tres intèrprets 
per a 20 personatges], humor, màgia 
i fins i tot ventrilòquia», segons Grau. 
No tan sols ha escrit l’obra, també 
l’ha dirigit i la interpreta amb un so-
ci habitual com Fermí Fernández i 
amb Paloma Arza.
 Els tres no encarnen, com es po-
dria presumir, el grup de poderosos. 
Són de sortida tres militars, molt 
peculiars, que convoquen una reu-
nió d’urgència davant una amena-
ça de publicació a internet d’infor-
mació confidencial. Com no podia 
ser d’una altra manera el perill arri-
ba de Julian Assange, un altre prota-
gonista de l’espectacle.

J. C. S.
BARCELONA

 Els 20 personatges de l’obra plan-
tejaran ponències al públic de la 
Muntaner sobre temes com el con-
trol de la població, el control ali-
mentari, la corrupció o la desapari-
ció de nadons. «És l’instant de la mà-
gia amb Paloma com a monja i jo, de 
ginecòleg», diu Grau.
 Bildelberg Club Cabaret juga tam-
bé amb una interactuació amb el 

públic. El converteix en aquells po-
derosos que integren el fòrum; són 
ells als que es dirigeixen els ponents. 
«Així apel·lem a l’espectador com si 
fossin Kissinger o la reina Sofia i ha-
guessin de votar les diverses pro-
postes», apunta Grau. L’espectador 
aviat s’adonarà que el seu paper no 
serà passiu en l’obra: dos mossos el 
reben a l’entrada. 

 La música original de l’especta-
cle porta la firma d’un altre Grau, 
el seu germà Enric, component del 
grup de ska Dr. Calypso. El còctel 
inclou estils com el twist, el xarles-
ton, el tango i el country. Tot amb 
la idea de retratar un entorn inqui-
etant com el Club Bilderberg. «El 
seu fa por; el nostre fa riure amb 
una certa reflexió», rebla Grau.

Trono, de moda a BCN

Bildelberg Club Cabaret és la terce-
ra producció de la Sala Trono de 
Tarragona, que lideren Grau i l’ac-
tor Joan Negrié, que es pot veure 
aquestes setmanes a Barcelona. 
«És una carambola», afirma Negrié 
sobre aquesta coincidència amb 
Red Pontiac (Poliorama) i El don de 
las sirenas (Sala Beckett), totes dues 
de Pere Riera.
 Trono compleix aquest mes 10 
anys i ho fa salvant, per ara, el pe-
rill d’un tancament que va planar 
sobre la sala el 2012. Des d’El lleig 
(2008) han encadenat 10 produc-
cions sempre a un pas del precipi-
ci. «Hem estat en crisi des que vam 
començar. No ens podem rendir 
davant la falta d’aportacions públi-
ques», demana Negrié. H

33 General amfitrió 8 Grau, caracteritzat com un dels personatges.

                          

El cabaret dels 
més poderosos
Oriol Grau, Fermí Fernández i Paloma Arza fan una 
paròdia musical d’una reunió del Club Bilderberg

‘21’, 
d’Adele, el 
disc més 
venut 
el 2012

AGÈNCIES 
LONDRES

L’àlbum 21, de la cantant britàni-
ca Adele, va ser el més venut a tot 
el món el 2012 per segon any con-
secutiu amb 8,3 milions d’exem-
plars, segons va informar ahir a 
Londres la Federació Internacio-
nal de la Indústria Discogràfica 
(IFPI). El segon treball de l’artista 
londinenca va sortir al mercat el 
gener del 2011 i aviat es va conver-
tir en una sensació, aconseguint 
l’any passat els prestigiosos pre-
mis Brit i Grammy de la música al 
millor àlbum.
  A més de l’indiscutible èxit co-
mercial d’Adele, que aquest diu-
menge va rebre un Oscar pel seu 
tema Skyfall de la banda sonora de 
l’última pel·lícula de James Bond, 
l’informe anual de l’IFPI col·loca 
en segona posició la nord-ameri-
cana Taylor Swift amb el seu tre-
ball Red, amb 5,2 milions d’exem-
plars venuts.
 El grup One Direction va copar 
la tercera i quarta posició dels dis-
cos més venuts amb els treballs 
Up all night i Take me home, respec-
tivament, amb 4,5 i 4,4 milions 
d’exemplars.
 El senzill més venut a tot el 
món el 2012 va ser Call me maybe 
de Carly Rae Jepsen, amb 12,5 mi-
lions de discos. H
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