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TEATRE. 'Las memorias de Sarah Bernhardt'

Gran actriu, petit teatre

Juan Carlos Olivares

Las memorias de Sarah Bernhardt, de John Murrell. Versió: Borja Ortiz de Condra. Direcció: José
Pascual. Escenografia: Ana Garay. Vestuari: Pepe Rubio. Intèrprets: Charo López i Emilio Gutiérrez
Caba. Teatre Villarroel.
En una casa de repòs al costat del mar descansa una gran estrella del teatre. Una diva, un mite vivent
que competeix amb el sol en el seu ocàs especulant sobre la immortalitat. L'actriu aprofita el seu retir
per dictar unes sucoses memòries al seu fidel criat. Una vida evocada a cop d'amable psicodrama. En
aquest escenari situa John Murrell Las memorias de Sarah Bernhardt.
Qualsevol que hagi indagat sumàriament en la biografia de la Bernhardt tindrà dificultats per reconèixer,
en el personatge perfilat per Murrell, la seductora excentricitat d'una dona que va fer de l'histrionisme
una escola i un estil de vida. Si la Duse va avançar la modernitat, la Bernhardt només va aspirar a
construir-se una eternitat.
La creadora de Marguerite Gautier i Floria Tosca va ser molt més que una versió fin de siècle d'una
capriciosa estrella de Hollywood. Reduir la Bernhardt a la ganyota displicent de Debbie Reynolds
indicaria la superficialitat de l'autor o la seva astúcia per fer comprensible a un públic desculturitzat la
personalitat d'una actriu que va ser molt més innovadora fora que dins l'escenari.
Una dona anticonvencional tancada en una obra que és pur convencionalisme, teatre a l'antiga,
dramatúrgia de consum. José Pascual, director de la versió que es presenta ara al Villarroel, es mostra
massa còmode en aquesta obra sense artistes, de fi simulacre cultural. Una direcció d'ofici que s'ajusta
amb cavallerós servilisme a les característiques interpretatives dels únics dos protagonistes.
Las memorias de Sarah Bernhardt no suposarà una taca als currículums de Charo López i Gutiérrez
Caba, però tampoc aportarà més brillantor a una trajectòria professional amb títols i actuacions més
memorables que aquesta imitació de teatre refinat.
Charo López es limita a exhibir el seu saber estar sense amagar trucs i afegitons gestuals per farcir el
pobre esquema dramàtic del seu personatge. Emilio Gutiérrez Cava (el criat-secretari Pitou) intenta
passar per alt els passatges més ridículs del seu caràcter i complir amb punt d'honor amb els pocs
moments en què pot explotar i desenvolupar una personalitat introspectiva que troba en el servilisme, en
la submissió a la seva senyora i els seus capricis, una arma, un poder invisible que converteix el
monstre en una mascota.
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