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a rancúnia va acompanyar Orson Welles gran part de la seva vida.
L’èxit fulgurant de Ciutadà Kane va eclipsar altres pel·lícules de les quals ell estava
més orgullós. Tenint en compte que, a més, es tractava del seu debut, la frustració
era doble: com si se li negués haver après res després d’anys d’ofici. L’autor Rodolf
Sirera (València, 1948) té també una relació amor-odi amb aquesta peça. No és la
seva preferida, però sí de llarg la més representada i, amb una dotzena de llengües,
la més traduïda.

El verí del teatre és una obra agraïda, escrita als anys 70 però que ja conté
elements molt moderns aleshores i que ara han esdevingut habituals. De fet, la
mateixa gestació del text va ser peculiar. Va trigar quinze dies a enllestir una obra
que, inusualment aleshores, només durava 55 minuts. Es tractava d’encabir-la en
l’hora que la televisió dedicava al català a l’època (insereixi aquí el seu comentari
irònic sobre l’evolució de la relació entre RTVE i el català els darrers temps). La
brevetat va obligar a accelerar l’acció i a amanir la trama amb uns quants canvis
bruscos de guió.

La versió que arriba ara a l’encomiable Espai Brossa és, a més, molt particular.
La Brossa està immersa en un cicle dedicat als autors alternatius dels 70. Se li va
demanar a l’autor que en fes una relectura i ell va optar per traslladar a Barcelona,
amb actors catalans, el muntatge que havia vist anys enrere al petit teatre parisenc
de l’Atalante, situat als soterranis del memorable Atelier. Dirigia la representació
Agathe Alexis, que ha acceptat el repte d’importar al petit espai brossià la seva visió
del text i treballar amb intèrprets locals.

Parlem del text, doncs. El verí del teatre és el títol polisèmic sota el qual dos
personatges s’enfronten dialècticament, si bé el primer (un marquès) domina
clarament el segon (un comediant). Els ecos de Sade es fan evidents, perquè en
aquest domini intel·lectual hi ha també un gaudi físic, plaent, gairebé sexual.
Justament la versió d’Alexis introdueix un bon cop d’efecte respecte al plantejament
original: és una actriu qui interpreta el comediant (i és evident que és una dona,
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concretament l’esplèndida aquí Muntsa Alcañiz) tot i que el marquès sempre es
refereix al personatge en termes masculins. En un passatge especialment tèrbol es
fa evident i inapel·lable la feminitat de la comediant i la sexualitat del text passa a
dominar l’escenari.

El marquès en qüestió l’interpreta Manel Dueso, un actor d’ofici fi, capaç de
carregar les seves composicions de racons foscos i perversions sense caure en la
caricatura. La seva creació de Humbert Humbert per a una Lolita que va passar
relativament desapercebuda fa unes temporades per la Versus és un dels millors
regals que han rebut els habituals de les sales alternatives. Aquí Dueso torna a
mostrar la seva capacitat d’acumular matisos. I l’equilibri és crucial per encarar un
dels temes presents, el de considerar el crim i la tortura com una delicada art, a la
manera d’alguns cínics il·lustres i/o il·lustrats com Thomas de Quincey. Al llarg de
la representació, les referències a la mort són constants i plaents quan la dalla és a
l’altre que amenaça. O quan directament som nosaltres els qui empunyem l’esmo-
lada eina.

El curiós del cas és que, en pocs anys, la realitat s’ha encarregat de convertir les
tesis provocadores del text original en una cosa una mica naïf. Per això la versió
present salva millor els mobles i enllaça aquest gust masoquista per l’obervació del
dolor aliè amb les darreres tendències en matèria de reality shows. Qui sap si l’obra
no avança el pròxim últim crit en matèria televisiva: la mort programada i en directe.
El dia de l’estrena, la directora ironitzava sobre la vigència d’una obra pensada en
un temps en què la televisió encara era amable.

Mentrestant, caldrà conformar-se amb aquest diàleg intens entre dos actors en
estat de gràcia: es nota que la directora ha estat (és) també actriu i que posa tota la
carn a la graella de la interpretació. Dueso i Alcañiz es complauen a obrir en poc
temps un munt de temes concèntrics com nines russes: tot és un joc d’aparences i
costa distingir ficció de realitat... si no fos que tot plegat és ficció, fàbula,
representació i, per tant, teatre i del bo.




