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Ivan Labanda i Mercè Martínez es llueixen

T E A T R E

‘No són maneres de matar una dona’

Mater amatissima
on Broadway

Juan Carlos Olivares

‘No són maneres de matar una dona’, de Douglas J.
Cohen. Adaptació i direcció: Sílvia Sanfeliu. Direcció

musical: Xavier Torras. Escenografia i vestuari:

Vicenç Calabuig. Coreografia: Montse Colomé.
Intèrprets: Frank Capdet, Ivan Labanda, Mercè
Martínez, Elvira Prado. Teatre Villarroel.

Als anys seixanta, William Goldman (important guio-
nista de Hollywood) va publicar la novel·la titulada No Way
to Treat a Lady. A finals de la dècada, el llibre es va convertir
en pel·lícula, amb els actors Rod Steiger, Georg Segal i Lee
Remick. Trenta anys més tard, l’escriptor i músic Douglas
J. Cohen s’interessa per aquesta comèdia thriller protago-
nitzada per un psicòpata, un detectiu, les seves respectives
mares i la noia de la funció. Així, No Way to Treat a Lady
reapareix l’any 1996 com a musical a l’Off Broadway.

No era el primer musical amb psicòpata ni tampoc el
primer musical inspirat en l’escena criminal d’una ciutat.
Però aquí no és on radica el seu model. L’obra és molt més
deutora de l’humor jiddisch i freudià de certa intel·li-
guèntsia nord-americana que no pas del cànon de la no-
vel·la negra. Massa mares i la seva ombra per ser filla de
Hammett o d’Ellroy. Una de viva i l’altra morta. Per al po-
licia, una jueva hipocondríaca i sobreprotectora. Per a
l’assassí en sèrie, el fantasma d’una diva de Broadway
egocèntrica i anul·ladora. Units els seus retrats, emergiria
l’amenaça de la mare de Woody Allen a Històries de Nova
York.

L’altre gran tema és l’anhel patològic de fama i popula-
ritat. L’assassinat com a vehicle de notorietat, un argu-
ment explotat freqüentment en la cultura nord-america-
na, resposta a un dels seus mals col·lectius. Aparèixer a la
primera pàgina del New York Times és la màxima aspiració
del nostre psicòpata: un actor certament mediocre que es
dedica a practicar un letal fregolisme amb dones de mit-
jana edat.

La versió que dirigeix Sílvia Sanfeliu, que ha passat al
Villarroel després de fer temporada a l’Artenbrut, fa espe-
cial atenció a l’adaptació catalana, tot i que en el seu zel
evocador s’hagi deixat portar per l’anècdota i ambienta
l’obra en un vague estil de film noir.

Els anys setenta novaiorquesos de l’original encaixen
millor amb l’humor àcid i l’estètica pop d’aquest musical.
La posada en escena no és atractiva. La falta de recursos no
ha estat substituïda per l’habilitat de la imaginació. L’es-

cenografia és anodina –i enfosquida per un disseny de
llums pla–, incapaç d’expressar la varietat d’ambients
oposats de la trama. Més eficaç és la banda en directe
executant una partitura que constitueix una miscel·lània
del Broadway dels últims vint anys.

Frank Capdet i Elvira Prado, el detectiu que viu amb la
seva mamà i la seva nòvia de l’Upper East Side, canten bé
però es conformen amb una visió limitada dels seus per-
sonatges. A tots dos els falta el mordent que transpira el
text, i els sobra una certa actitud estereotipada. En canvi,
Ivan Labanda i Mercè Martínez, l’actor-psicòpata-transfor-
mista i l’actriu de totes les mares i totes les víctimes, es
llueixen en la interpretació de les seves personalitats
múltiples. Disfruten i ho fan disfrutar.

‘Serenata argentina’

Calamarsada
verbal

Francesc Massip

‘Serenata argentina’,

d’Enrique Pinti.
Barcelona, Teatre

Borràs, 15 d’abril.

Tots coneixem algun espè-
cimen de metralladora de pa-
raules que acabes per evitar a
tota costa després d’haver pa-
tit massa vegades la seva ata-
baladora verbositat que, a
més, sol ser més aviat feixuga,
abstrusa i tediosa. Amb Pinti
descobreixes, de sobte, la fas-
cinació d’una matraca quan
aquest aiguat de mots és
construït amb la brillantor de
l’enginy, la lleugeresa de la
hilaritat i la penetració de l’a-
gudesa crítica.

Serenata argentina és un mo-
nòleg d’hora i mitja, sense pa-
rar, articulat en infinitat de
veus i posat en acció per una
paraula atlètica, vigorosa i
musculada als antípodes de la
facúndia eructiva i enganxosa
pròpia dels pallisses.

Com poden imaginar, en
noranta minuts ininterrom-
puts passa per la pedra de la
sàtira tots els aspectes del
món d’avui que ens empude-
guen: des de la tirania del te-
lèfon mòbil, indecorosa vio-
lació de l’espai públic amb
l’obscena exhibició d’intimi-
tat dels seus irresponsables
usuaris, fins a la moda de l’e-
terna joventut –o l’eterna es-
tupidesa– que porta a tants
–i, sobretot, a tantes– als es-
padats del ridícul on es mal-
meten a líftings, liposuccions,
implantacions i retocs qui-
rúrgics, particularment igno-
miniosos en les cares barru-
des de certs mandataris que
s’estiren com xiclets segons
bufen els vents electorals.

El bisturí sarcàstic de Pinti
s’acarnissa, però, amb el tema
estrella de la vetllada: la his-
tòria de l’Argentina contem-
porània i dels seus malgoverns
que l’han dut a la fallida: des
del partit radical moderat, un
oxímoron polític digne d’es-
tudi per part dels psicoanalis-
tes, fins al peronisme d’es-
querres, un altre gelat calent
que no hi ha qui se’l mengi,
passant per tots els excessos
del populisme de Perón i se-
nyora, els crims esgarrifosos
de la militarada, la xufa d’Al-
fonsín i el saqueig de l’Estat
perpetrat per Menem i els seus
adlàters.

Enrique Pinti fa esclatar la
seva tempesta elèctrica amb
els llamps d’un llenguatge
directe i procaç i amb els
trons d’una compulsiva ten-
dència a la paraulota i la
blasfèmia que esvalota puri-
tans i mongetes i fa esclafir
les barres de la resta.

Monjos de Shaolin

Vibracions
de bronze

Francesc Massip

‘El camino de Shami a Shaolin’, dels monjos de

Shaolin (Xina). Barcelona, Teatre Novedades, 14

d’abril.

Després de la devastació artística i humana perpetrada per
la Revolució Cultural, d’uns anys ençà la Xina prova de refer
la continuïtat amb la seva riquíssima tradició brutalment
interrompuda, al mateix temps, però, que s’obre de cames a
Occident. En delicat equilibri, sap que només mostrant els
seus secrets a l’àvida mirada occidental obtindrà recursos
suficients per reconstruir i preservar els impressionants tre-
sors que han sobreviscut a la incendiària política de Mao. La
saviesa de la conservació i el respecte que inspira l’espiritu-
alitat budista han fet possible el renaixement dels monestirs

de Sonshang, a la província de Hennan, i particularment el
de Shaolin, on va néixer el kung-fu, tècnica que amb la fi-
nalitat de controlar el cos amb la força de la ment ha generat
les anomenades arts marcials. La restauració de la comunitat
monàstica amb la seva rígida disciplina i l’entrenament
constant que requereix ha suposat també la recuperació
d’aquestes pràctiques de concentració mental que permeten
als monjos d’estellar un gruixut garrot al braç o a la cuixa del
veí o de partir en tres trossos una barra de ferro en picar-la
sobre la pròpia closca rapada sense que en quedi marca ni
bony ni ferida.

L’espectacle és una exhibició de les prodigioses habilitats
dels monjos que aixequen el vol en salts i tombarelles d’es-
glai, que es dobleguen en contorsions mai vistes, realitzen
expressives i encertades imitacions d’animals (granotes,
mones, papallones) i fan faquirisme sobre pues d’acer i es-
molats tallants, en un treball d’impecable precisió.

Hi ha un argument de fons: un vell mestre inicia el seu
deixeble en els pregons sabers de la comunitat mística. Tant
l’ancià com el xiquet fan gala d’una flexibilitat i virtuosisme
admirables. El cinema i la TV han banalitzat fins a la nàusea
els combats marcials. Aquí ens topem amb el gènere original
i en estat pur, ple de vigor i autenticitat. Parafrasejant el
poeta, “o tenen caps de bronze o són bastons de llana”. Ni una
cosa ni l’altra: concentren tota l’energia corporal en el punt
de rebre, i això els blinda. Són les vibracions que tenen la
ressonància del bronze. Un bronze amb ànima.


