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L'Espai Brossa acull un drama de Strindberg sobre la crueltat 

JORDI SUBIRANA

L'Espai Joan Brossa fa un gir en la seva oferta habitual, marcada pels nous llenguatges, i programa un
text clàssic de finals del segle XIX. Es tracta d'Amor matern, una tragèdia de Strindberg, traduïda per
Josep Palau i Fabre, que aborda la crueltat domèstica. La cineasta Judit Colell debuta com a directora
de teatre amb aquest muntatge interpretat per Imma Colomer, Marina Gatell, Mercè Managuerra i Maria
Ribera. Es representarà entre el 15 de juny i el 25 de juliol.

Tot i que Strindberg, autor de La Senyoreta Júlia, va escriure Amor matern l'any 1892, la directora
ambienta la peça en l'Alemanya nazi del 1938, "per accentuar el clima enrarit que viuen els
personatges", aclareix Colell. L'absència del pare i una relació familiar possessiva marquen el drama,
"que parla de sentiments, contradiccions i complexos". Les protagonistes són una mare i una filla.
La primera viu apartada del món i obliga la noia a estar-se tancada com ella, la sobreprotegeix,
l'oprimeix i li menteix. Segons Colell, els personatges de l'obra, tots femenins, són rebuscats, dignes
d'un estudi psicològic; éssers torturats i contradictoris, "forts en les conviccions però fràgils en els
sentiments i les emocions".

L'escenografia és més conceptual que realista. El lloc on transcorre la peça és el saló d'una casa
presidit per un gronxador, element amb què es busca que l'escenari sembli una gàbia. "Gronxar-se és
l'únic que fa un ocell tancat", comenta Colell. A més, en la posada en escena destaquen els colors
blanc, negre i vermell, molt utilitzats pel pintor Edvard Munch, precursor de l'expressionisme, i són els
que més bé defineixen els moments de l'obra. "El blanc és la puresa, el negre simbolitza la mort i el
vermell és sinònim d'ira i sang", apunta Colell, coneguda per la pel.lícula Nosotras.

Colell assegura que sempre li ha interessat el teatre i es planteja dirigir més obres. "Ofereix llibertat al
creador i permet aprofundir més; en cinema, la indústria imposa uns criteris molt comercials",
explica Colell, que té previst rodar Las cuatro estaciones, un film sobre la soledat amb Mercedes
Sampietro com a protagonista.
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