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TEATRE
'La brisa de la vida'

Dues senyores prenen el te a l'illa de Wight

Juan Carlos Olivares

'La brisa de la vida', de David Hare. Versió: Nacho Artime. Direcció, escenografia i il·luminació:
Lluís Pasqual. Intèrprets: Amparo Rivelles i Núria Espert. Barcelona, Teatre Borràs, 18 de febrer.

En el breu recompte d'obres de David Hare estrenades a Barcelona, La brisa de la vida no estaria entre
les tres primeres. Si se n'estrenés una de quarta, tampoc estaria entre les quatre primeres. Un text
còmode, ajustat a la mida de dues grans senyores de l'escena britànica: Judi Dench i Maggie Smith, i
tornat a ajustar per Nacho Artime i Lluís Pasqual perquè s'hi llueixin Amparo Rivelles i Núria Espert.
Una comèdia suau sobre el retrobament de dues antigues rivals: la legítima i l'altra. La primera és una
senyora de sa casa abandonada per una tercera de més jove i escriptora exitosa de novel·les
romàntiques, una versió madura del personatge de Candice Bergen a Ricas y famosas. L'altra és una
solitària ideològica refugiada a l'illa de Wight, utòpica apallissada, amb ferma i conscient fòbia social,
hàbil en el maneig del sarcasme.
Un vehicle de lluïment per a dues actrius, sobretot per a la que ha d'entomar els dards enverinats que
llança l'eremita Madeleine Palmer a tort i a dret. L'encarregada d'interpretar la bloquejada literata
Frances Beale s'ha de conformar amb una efectiva escena de reconstrucció psicodramàtica. Enmig
d'aquest disputat territori, l'autor intenta deixar sentir la seva veu crítica. Reflexions -com els ecos que
poblen les novel·les de Sebald- que sonen estranyes en la domesticitat d'aquesta peça.
Un text amb un únic i inicial misteri: el dubte sobre qui és l'amant i qui la legítima. Un cop desvelat,
l'espectador es pot relaxar i observar l'esperada saviesa escènica de dues actrius.
Hare va crear una lleugera làmina d'artifici dramàtic perquè les seves dues protagonistes imposessin el
seu caràcter i el seu punch interpretatiu. Una lleugeresa massa visible en l'adaptació realitzada per a
Rivelles i Espert. El saber estar i l'experiència de les dues senyores actrius i el senyor director no és
suficient perquè La brisa de la vida amagui les seves deficiències i es mostri com el que no és: una obra
interessant.
Madeleine és un personatge molt llunyà per a Rivelles. Les seves sarcàstiques invectives les llança amb
lenta i inexpressiva dignitat, com si fossin un llast obligat que s'ha de deixar anar abans que s'acabi la
funció. Rivelles compleix, exerceix amb professionalitat, encara que no connecti amb el personatge i
abandoni fàcilment un territori que tenia guanyat per endavant. Núria Espert s'aprofita d'aquesta retirada
i converteix la seva anodina Frances en un caràcter amb identitat, en una víctima victoriosa, encara que
sigui un triomf pírric i reservat als seus incondicionals.

Xavier Carrion / Amparo Rivelles i Núria Espert es llueixen.
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