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Marta Pallarès

És evident que l’herència
que duem a sobre no és
només genètica. El pas de

les generacions afecta el de-
senvolupament de l’ésser humà
segons el que ha conegut dels
seus avantpassats; i darrera-
ment es comença a estudiar
com afecta aquest pes a la per-
sona a través del disseny del
que es coneix com a “constel·la-
cions familiars”. A Interior amb
intrusa, Jordi Sala dibuixa amb
precisió una d’aquestes cons-
tel·lacions (que no és precisa-
ment senzilla per a qui la duu al
darrere), i planteja temes d’alt
contingut simbòlic com la cons-
ciència col·lectiva i la im-
portància de l’individu en
aquesta col·lectivitat.

Una parella jove es trasllada
a una casa antiga i per renovar,
un símbol de tots els problemes
afectius del passat que volen
endreçar i deixar enrere. Però
allà s’hi trobaran amb la intru-
sa del títol, una fantasma avant-

passada de la nova inquilina de
la casa, que segons diu vol aju-
dar la seva re-re-rebesnéta a su-
perar els seus problemes psi-
cològics i d’addicció a les dro-
gues. 

La realitat però es tornarà
ben diferent, i el fet que només
el noi pugui veure i parlar amb
ella complicarà aquesta mena
de teràpia que volen dur a ter-
me. El final podria semblar trà-
gic, però és només una conclu-
sió lògica al missatge que s’ha
estat donant tota l’obra: que el
“tu” o el “jo” no tenen im-
portància, que tots formem
part d’un mateix inconscient
col·lectiu.

Per tant, un alt contingut fi-
losòfic i simbòlic per al text, que
Sala omple de referències li-
teràries, segurament per de-
formació professional. Mada-
me Bovary és una de les més ci-
tades i no és casual, ja que la
fantasma encarna el mateix vi-
talisme nascut fora d’època que
la mateixa Emma Bovary; però
també hi apareixen des de Sha-
kespeare a Jacques Brel, pas-
sant per Juli Cèsar.

Un dels elements més acon-
seguits de l’obra és la seva fac-
tura radicalment contemporà-
nia, especialment pel que fa a la
creació de l’espai escènic:
simbòlic, molt nu, amb només
unes caixes que s’han d’imagi-
nar com a llit, com a lavabo o ca-

dira, segons el moment. 
A la creació d’aquest espai hi

ajuda la tasca de Manel Bayo,
un artista plàstic que es recol-
za en el que esdevé gairebé ví-
deoart en aquesta obra. Una
pantalla on es van projectant
imatges ajuda narrativament a
situar l’espectador en la part de
la casa adequada, i també re-
sulta útil quan se’ns dóna a en-
tendre que veiem un somni, o
situacions íntimes que no hau-
ríem d’estar veient; la pantalla
ens transforma més que en es-
pectadors, en vouyers. 

No resulta tan efectiva, en
canvi, quan s’hi projecten per
escrit diversos textos (les es-
mentades cites, sovint traduï-
des del que s’està recitant en
francès), i és que es pot caure
en un excés d’informació que
dificulta el seguiment o bé de
l’actuació en escena, o del ma-
teix text.

En definitiva, una obra per
pensar-hi un cop sortits de la
sala, i per plantejar-se cadascú
la seva posició dins de la seva
pròpia constel·lació. Sortosa-
ment, la majoria sortiríem ben
parats en comparació amb el
punt tràgic de l’obra, però tam-
bé ens ajuda a pensar que d’al-
guna manera o una altra, a casa
de tots sempre hi ha intrusos
no desitjats. O potser som no-
saltres mateixos els que els hi
hem deixat entrar?

Constel·lació familiar en escena 

TeatreCrítica

«Interior amb instrusa», de Jordi Sala. Di-
recció escènica (escriptura dramàtica, dra-
matúrgia i direcció actoral): Jordi Sala. Di-
recció artística (creació de l’espai escènic,
il·luminació, vestuari i vídeo): Manel Bayo.
Interpretació: Marion Levy, Jaume Monta-
né, Mercè Rovira. Sala La Planeta de Giro-
na. Dissabte 20 d’octubre de 2007. Festi-
val Temporada Alta.

Acn/DdeG, Barcelona.
Prop de 12.000 persones, se-
gons l'organització, van omplir
ahir a la tarda el Palau Sant Jor-
di per demanar el retorn de tots
els «papers» confiscats que en-
cara resten a Salamanca. 

L’esdeveniment reivindica-
tiu, organitzat per la Comissió
de la Dignitat sota el lema «La
Nació Catalana diu Prou. Volem
tots els papers», va comptar
amb la presència de represen-
tants de tots els partits polítics
catalans, excepte Ciutadans i el
Partit Popular. 

El filòsof Josep Maria Terri-
cabras va encapçalar l’acte amb

la lectura d’un manifest en què
va assegurar que «és una qües-
tió de legalitat que es retornin els
papers que van servir per con-
trolar, torturar i assassinar els
nostres compatriotes».

La música de Raimon, Pep
Sala i Maria del Mar Bonet, jun-
tament amb la participació de
l’actor Toni Albà, van posar la
nota festiva a un acte que va ser
conduït pel periodista Antoni
Bassas. Així mateix, diversos in-
tel·lectuals com José Saramago,
Federico Mayor Zaragoza, Paul
Preston, Antoni Tàpies o Josep
Benet, entre d’altres, es van ad-
herir a la convocatòria.

Unes 12.000 persones
reclamen la tornada dels
«papers de Salamanca»

REIVINDICACIÓ

POLÍTIC. Representats de quasi tots els partits van participar a l’acte.
ISABEL MARQUÈS/ACN




