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Sang al Camp Nou
‘Dia de partit’ és una obra confusa amb un brillant Julio Manrique en el paper d’un ambiciós expresidiari

Pérez de Olaguer
GONZALO

33 Dia de partit es representa al Teatre Lliure.

C
aldrà agrair-li a David Pla-
na (Manlleu, 1959), autor
del magnífic text Mala sang
(Sala Beckett, 1997), que

hagi escrit Dia de partit, un text origi-
nal, tan enrevessat i exagerat com
vulguin, però que parla de coses
d’avui o aprofita coses d’avui per
parlar de sentiments i frustracions
dels ciutadans corrents. Tots necessi-
tem buscar-li un sentit a la vida;
¿pot el futbol, la passió pel Barça,
l’odi (?) al Reial Madrid, solucionar
aquesta necessitat? La primera esce-
na sembla que va per aquí. Després,
en l’última, al Camp Nou després
del partit del segle, veiem que pel
camí s’han perdut massa coses. Tot
s’ha fet confús, s’ha complicat sense
necessitat, sobra sang i sobren càn-
tics i cridòries.

S’anuncien musicals amb el fut-
bol com a teló de fons. Esperem que
siguin de millor factura. Que l’últim
sentit de la vida no estigui ni en la
família, ni en els fills, ni en els di-
ners i sí en el Barça és un tema per a
sociòlegs, però és un tema. Plana l’a-
borda dramàticament al Teatre Lliu-

re a través de sis personatges, però
des de la confusió. Crea un embolic
mental que danya el text original i
com a conseqüència perjudica l’es-
pectador. Hi ha solucions encertades
com dibuixar els dos personatges fe-
menins mirant-s’ho tot a distància,
entre divertides i preocupades. Les
regles que marquen el mercat del
món tenen la seva referència en el
futbol, on, segons l’autor i el prota-
gonista de l’obra (un magnífic Julio
Manrique), hi ha la llotja, autèntic
centre de poder. Accedir-hi és acos-
tar-se a aquestes cotes. Pressió me-
diàtica, tàctiques de joc, manipula-
cions, tot és vàlid en un món en què
manen els diners.

Ritme endimoniat

Tinc la impressió que Plana s’ha lle-
git una sèrie de llibres sobre el
Barça, sense aconseguir després una
bona solució a l’hora de traslladar la
filosofia d’aquesta material a una
peça teatral dramàtica. Títols com
L’entorn. Joan Laporta en lluita pel poder
(Cossetània Edicions) i L’estètica i les
seves heretgies. Xavier Rubert de Ventós
(Ed. Anagrama). L’endimoniat ritme
que marca la bona direcció de Rafel
Duran facilita que els diàlegs siguin
com bales que a vegades arriben al

seu destí i altres no. Insisteixo en la
molt bona feina de Manrique, un ex-
presidiari que ordeix una colossal
trama per accedir a aquesta llotja,
des d’on vol moure les tecles del
món. Ambició, tota la que vulguin.
Però un camí tortuós per arribar a
un final excessivament confús.

Dia de partit se segueix amb in-
terès i juntament amb la feina de
Manrique i Maria Molins, complei-
xen Joan Carreras, Chantall Aimée i
Fèlix Pons. I aplaudiments per a la
feina de Duran. No estem davant
d’una obra ben acabada, però sí da-
vant d’un text valorable, valent, que
obre una bretxa en una zona plena
d’interès. El futbol, les desaforades
passions que desperta, els comporta-
ments dels que el practiquen i dels
aficionats, les seves influències, són
carn dramàtica. O còmica si ho pre-
fereixen. Però material teatral, sens
dubte. H

rònicac

JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

33 Ornella Vanoni.

Ornella Vanoni, fulgor
d’un altre temps
La intèrpret italiana va mostrar reflexos del seu carisma
vocal i va reviure èxits llunyans en el cicle Voci d’Italia

Amb un disc nou al carrer, Una bellis-
sima regazza, Ornella Vanoni no es re-
signa al rol de relíquia, però, les co-
ses com siguin: la seva noció de l’es-
pectacle està ancorada en un altre
temps. L’efecte orquestra de creuer va
planar, dijous, al Palau, en forma
d’arranjaments flonjos, capes de sin-
tetitzador (dos teclistes) i passatges
funky amb solos de guitarra de gala
televisiva. Ara, de motius per disfru-
tar del personatge n’hi va haver, en-
cara que es deixés al tinter alguns
clàssics, com Senza fine i Tristezza.

L’estrena de Le Voci d’Italia va co-
mençar amb la diva entrant al trot
a Qualcosa di te amb una banda rica
en brillantors de sala de festa. Va es-
calfar la platea amb Ho capito che ti
amo i va evocar l’àlbum La voglia, la
pazzia, l’incoscienza, l’allegria, que va
fer amb Toquinho i Vinícius de Mo-
raes el 1976. En una d’aquestes pe-
ces, Senza paura, es va treure les saba-
tes de setí vermell i va cantar descal-
ça, fidel al mite. Parladora, va donar
consells sentimentals («més val estar
sola que enamorar-se d’un home ca-

sat») i, tot i les fràgils aptituds, va
exhibir gestos de poder a Questa not-
te c’è i Che cosa c’è. Va espigolar el ma-
terial nou (Buona vita, del capverdià
Teófilo Chantre, que Cesária Évora
va rebutjar) i va tancar amb Domani è
un altro giorno. Ecos de grandesa. H


