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The Wooster Group reinventa 'Fedra'

La companyia teatral The Wooster Group, en què col·laboren habitualment Willem Dafoe,
Frances McDormand i Steve Buscemi, visita per primer cop Barcelona amb un dels seus
muntatges més premiats, una revisió de la 'Fedra' de Racine.

Marta Monedero
BARCELONA

To you, the Birdie (Phèdre) 
Teatre Lliure
Del 12/07 al 16/07

Les tres estrelles nord-americanes no hi actuen en aquesta ocasió, encara que Dafoe estava a punt de
venir. Finalment, ho va deixar córrer perquè està en tràmits de separació de la seva dona, justament la
directora del grup, Elizabeth LeCompte. Ella era qui, ahir al matí, explicava que, si fa deu anys aquest
text que va traduir Paul Schmidt per al Wooster Group li quedava llunyà -"era la història trista d'una dona
trista", arran de la mort del traductor (fa tres anys i a causa de la sida)-, "ara me l'he anat sentint molt
pròxim".
To you, the Birdie! (Phèdre), una innovadora i experimental revisió de la Fedra de Racine, es va
estrenar fa tres anys a París i dos a Nova York per després sortir de gira pels EUA i Europa. Cal anotar
que aquesta és una de les poques companyies de Nova York que accedeix a fer gira pel Vell Continent.
Així doncs, a partir de dilluns que ve, se'ls pot veure al Lliure. "Una bona elecció [la del Lliure] per
representar-hi la nova versió d'una vella història, ja que el Lliure també té una nova versió d'una història
antiga", comenta la directora, molt ben informada. Arran de la traducció de Paul Schmidt i,
paral·lelament, fent una recerca sobre la cultura francesa de l'època, LeCompte i el seu grup, que
treballen de manera col·lectiva, van atacar el text. "Vam mirar quin era el món en què escrivia Racine i
per a qui ho feia, vam estudiar-ne l'arquitectura que hem incorporat a l'escenografia i també diversos
jocs de l'època com el bàdminton, que apareix al muntatge". Palaus en què les pedres han estat
substituïdes pel plexiglàs i els sacrificis es fan en altars d'alumini formen part d'aquest espectacle que
també utilitza el moviment, la dansa i el vídeo com a llenguatges escènics.
Al llarg de quasi tres dècades, el Wooster Group, que té la seu al Soho de Manhattan, s'ha convertit en
un activíssim centre d'arts escèniques que beu de la tradició oriental: "El teatre kabuki i els titelles",
precisa LeCompte, que defineix la creació d'aquest To you, the Birdie! (Phèdre) com "lliscar sobre el text
de Racine després d'escoltar-ne els versos alexandrins en francès". En el procés van anar pas a pas
"des del punt més ridícul al més sublim de l'obra, resseguint la vida de la cort francesa" fins a arribar al
moll de l'os del text original i arribar a la conclusió que Fedra ha de ser interpretada per un home i una
dona alhora: veu i cos.

L’equip artístic de The Wooster Group amb la directora Elizabeth LeCompte, asseguda al mig. Alberto Estévez
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