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cants és pràcticament cal-
cat. Solament els recepcio-
nistes comparteixen en veu
alta el seu caràcter elemen-
tal, units en una natural fra-
ternitat.

Juan C. Martel Bayod –se-
guit pels components de la
companyia Pannik– imposa
en la seva direcció la veloci-
tat d’una partida ràpida
d’escacs. Les tres escenes
principals es resolen com

intermedis i superiors
només funciona la llei de la
selva de les corporacions.

Però per a Schimmelp-
fennig la crítica no es pre-
senta com una corrosiva es-
cena. Darrere d’aquesta
despietada lluita per arribar
al cim, l’autor descobreix la
simplicitat del funciona-
ment dels éssers humans, la
prepondèrancia dels ins-
tints i les pors bàsiques
sobre les sofisticades estra-
tègies de l’elit per mantenir-
se dalt de la torre. El recurs
de l’autor per destapar els
personatges és senzill: quan
el públic escolta els seus
pensaments, el discurs
íntim i sincer dels contrin-

U
na gran empresa mul-
tinacional i vuit perso-
natges, des dels re-

cepcionistes fins a la propie-
tària. Enmig, cinc
espècimens de l’executiu
grimpador. Roland Schim-
melpfenning podria haver
optat a Push Up 1-3 per es-
micolar la fascinació que
senten els alemanys per la
jerarquia. Però el codi de les
multinacionals es regeix pel
guió únic dels culebrons
nord-americans. I en aquest
torneig pervers, l’irracional
respecte per l’status quo i la
jerarquia és un concepte ro-
màntic que només serveix
per mantenir al seu lloc els
estrats inferiors. Als pisos
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Simplicitat humana
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un intercanvi accelerat de
cops i contracops verbals.
Fins i tot els monòlegs inte-
riors es desenvolupen com
si l’espectador pogués visu-
alitzar el procés neuronal.
Un muntatge que opta per
la reacció enfront de la re-
flexió. Un muntatge directe,
sense dobles lectures. Just
el que pretén l’autor, un
Àtila de la sofisticació de la
cultura empresarial. Al final,
les decisions –les pitjors– es
prenen sempre per algun
dels set pecats capitals.

*
Push Up 1-3, DE RONALD
SCHIMMELPFENNIG, SALA
BECKETT, 26 D’ABRIL.

de la bogeria i es converteix
en un inquisidor destructiu.
Alterio tira pel dret, sovint
sobreactuant, amb una fre-
nètica gestualitat i una dic-
ció delirant que desactiven
les pulsions d’aquella perso-
nalitat paranoica que prova
de justificar els seus actes.
Amb aquest procedir,
sumat a l’escàs joc que
donen els altres personat-
ges, la sensació és d’ocasió
perduda, malgrat alguns
moments de certa intensi-
tat en què les qualitats de
l’actor argentí brillen sense
noses. Tanmateix, els seus
fans cinematogràfics gaudi-
ran de la força expressiva i
presència escènica d’Alte-
rio, que crea una immedia-
ta complicitat amb el públic
en dirigir-li directament la
seva confessió, tot plegat
en un registre poc usual per
al singular intèrpret, que
aquí s’instal·la en l’extrema
foscor d’una ànima tortura-
da per la solitud.

*
El túnel, TEATRE ROMEA, 27
D’ABRIL.

E
l túnel (1948) d’Ernesto
Sabato és un magnífic
punt d’arrencada per a

una escenificació. La con-
fessió de l’artista que ha
matat la dona que estimava,
després de torturar-la ver-
balment, constitueix un
excel·lent material dramàtic
poc aprofitat en la present
posada en escena de Daniel
Veronese. L’adaptació de la
novel·la no adquireix la re-
llevància escènica que cal-
dria esperar. Tot està al ser-
vei d’Héctor Alterio, sens
dubte la millor basa de l’es-
pectacle, i, de fet, la cosa
podria haver-se resolt amb
un despullat monòleg.

Si la resta d’intèrprets re-
sulten sobrers, Alterio con-
verteix el personatge en es-
perpèntic a causa d’una in-
terpretació carregada
d’excessos que ja observà-
vem a Yo, Claudio (2004).
La capacitat persuasiva del
pintor assassí radica a mos-
trar-se com un amant apas-
sionat i gelós que, a poc a
poc, queda atrapat en el de-
liri del recel i la desconfian-
ça, s’esllavissa per l’espiral
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Francesc
Massip

El director Pep Pla comenta la jugada amb Nora Navas, minuts abans de la funció de ‘La fam’ ■ MIQUEL ANGLARILL

Famdefutbol

Tot i que els actors es concentren abans d’actuar, n’hi
ha que, els dies de partit, viuen enganxats a la ràdio

Marta Monedero
BARCELONA

“Portem una ratxa de coin-
cidir amb el Barça!”, s’ex-
clama Nora Navas minuts
abans de sortir a interpre-
tar La fam al Teatre Nacio-
nal. L’actriu no amaga la
passió pel futbol i s’interes-
sa per com va el partit, que
ha començat mitja hora
abans que la funció. “Barça!
Barça!”, crida pels passadis-
sos un eixelebrat Marc Mar-
tínez mentre gesticula per
ficar-se a la pell del Samsó
que encarna en aquest tri-

angle de postures oposades
ambientat a la Guerra Civil.
Som al darrere de La fam.
Allà on es cou allò que no es
veu quan es va al teatre. No
hi ha gaires nervis perquè la
funció ja l’han estrenada i el
director (Pep Pla) és l’home
tranquil, un dels qualifica-
tius amb què també es co-
neix Frank Reikjaard.
L’actor Joan Gibert no apar-
ca l’auricular fins a l’últim
minut abans de trepitjar
l’escenari. Amb tot, no arri-
ba als extrems d’un dels
grans del teatre espanyol:
José Bódalo, del qual asse-

guren els més veterans que
quan jugava el Reial Madrid
actuava escoltant la ràdio.
Un altre futboler és Serrat,
que ja ha dit que aturarà els
concerts al Teatre Nacional
el dia 17 de maig per anar a
París. No cal dir a què. I és
que la passió pel futbol no és
fidel a uns colors. L’actor
Carles Canut celebra els
gols dels periquitos amb efu-
sió quan té un descans
entre escenes. Això sí: sols
en casos excepcionals, com
el del Barça-Milan de dime-
cres, la tensió per l’especta-
cle esportiu pot alterar fins

i tot “un assaig”, admet Ca-
lixt Bieito, el director del Te-
atre Romea.
Però, la dèria col·lectiva pel
futbol afecta la taquilla?
Menys gent va al teatre un
dia de partit? “Hi ha pocs
encontres que alterin l’as-
sistència de públic, el que
passa és que el Barça està
molt bé aquest any”, preci-
sa Daniel Martínez, de
Focus. “Sí que es va notar
una davallada davant de
fets com l’11-S i l’11-M, lla-
vors la gent es va quedar en-
ganxada als informatius”.
El 17-M ja és a tocar... ■

La direcció de
‘Push Up’ opta
per la reacció
en lloc de
la reflexió


