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Trobada entre dues dones d'edat que estan de tornada de gairebé tot. Frances (Núria Espert) i
Madeleine (Amparo Rivelles) tenen en comú que han compartit, sense saber-ho, el mateix home
durant 25 anys; la primera com a dona seva, i la segona com a amant. Quan es troben, ell les ha deixat
per anar-se'n a viure amb una joveneta. La brisa de la vida (David Hare) és una obra per a dues actrius,
en què tot es dóna cita en una llarga i distesa conversa que parla, sobretot, del pas del temps.
En la funció gairebé no hi passa res. Tot se centra en l'aparició d'uns sentiments a flor de pell i en
alguna ironia sobre la vida. És un text delicat i fràgil en el qual res no arriba a les últimes conseqüències
i en el qual es passa d'un estadi emocional a un altre sense traumes. No hi ha gens de crispació perquè
els dos personatges estan de tornada del que s'expliquen i aquells successos a què es refereixen ja no
els fan mal. Hare proposa una història amarga amb lletra menuda.
Dues actrius del talent d'Espert i Rivelles no tenen dificultats a l'hora de resoldre aquesta obra plana.
La direcció de Pasqual impulsa un to de conversa intimista i deixa passar intencionadament les poques
possibilitats de deixar-se anar que el text dóna a les dues dones. Espert busca el matís i el gest i fa de
la mirada un element de comunicació. Rivelles porta el seu personatge a l'autosuficiència, contrastant-
lo amb el de la seva oponent.
El muntatge no desperta passions, sobretot perquè no s'endinsa en els camins tortuosos dels
sentiments ni explota el fet irònic que les coses són com són i no pas com a un li hauria agradat que
fossin; i també perquè no emociona el personal. És un text que està ben escrit i ben representat, un text
de dimensió humana, però no és un teatre d'agitació. S'escolta, però costa d'entrar-hi.

Núria Espert.
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