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Joan Ollé s'enfronta al Pirandello més humà 

El Lliure estrena dijous el clàssic 'Sis personatges en busca d'autor'

JORDI SUBIRANA
BARCELONA

Luigi Pirandello és autor d'una trajectòria dramàtica d'un alt contingut filosòfic i humà que té en Sis
personatges en busca d'autor un dels seus títols més emblemàtics. Al marge de ser una profunda
reflexió sobre els sentiments, la vida, la mort i el teatre a partir de la simbiosi entre realitat i ficció, l'obra
és important perquè quan es va estrenar, el 1921, va suposar una ruptura amb els convencionalismes
escènics de l'època. Va ser la primera a plantejar el que s'ha anomenat teatre dins del teatre. L'obra,
dirigida per Joan Ollé, es representarà entre el 15 de gener i el 15 de febrer a la Sala Fabià Puigserver
del Lliure.
L'adaptació d'Ollé és, en línies generals, fidel a Pirandello. L'acció gira al voltant de l'aparició del no-res
de sis personatges menors de la histò- ria de la literatura davant els actors que assagen un espectacle.
La principal diferència del muntatge del Lliure amb l'original és que els intèrprets preparen precisament
Sis personatges en busca d'autor, "per això la irrupció de les criatures no suposa cap sorpresa per
a ells", subratlla Ollé.

EL PROJECTE
ARIARIADNA GIL DONARÀVIDA A LA COLOMETA
Sis personatges en busca d’autor no és l’únic espectacle que dirigirà Ollé aquest any. El director prepara
una adaptació teatral de La plaça del Diamant, la novel.la de Mercè Rodoreda, que es representarà l’estiu
que ve al festival de Peralada i el Fòrum de les Cultures. Ollé confirma que la protagonista de l’obra serà
Ariadna Gil i explica que la seva intenció és fer «un muntatge amb música fer «un muntatge amb música la
vida de la Colometa, una soferta dona que viu la tragèdia de la guerra civil i el franquisme.

GIL DONA
L'any 2004, el teatre dins del teatre ja no és gaire innovador. Per aquest motiu Ollé ha decidit centrar-se
més en el discurs que en els aspectes formals. "Com tot gran teatre, aquesta obra parla de la vida,
l'amor, la mort", sosté. I ho fa des de diferents nivells, des del somni i la realitat, i en un to que bascula
entre el melodrama, la història detectivesca i la confessió.
Prenent com a propi el títol de les memòries de Pablo Neruda (Confieso que he vivido), els personatges,
amb diferents morals, expliquen les seves experiències, debilitats, passions, veritats i mentides amb
l'objectiu de trobar o donar un sentit a les seves vides. Són diverses les conclusions a què arriben, entre
elles que la vida és més important que el teatre (o qualsevol feina) i la necessitat d'explicar que s'ha
viscut, sigui o no important el que a un li passa. "Si s'ha viscut i ningú ho sap no serveix de res",
opina el director.

VIGÈNCIA DELS CLÀSSICS
A Sis personatges en busca d'autor també es parla de teatre, sobretot des de punts de vista filosòfics i
humans. Ollé exposa en l'obra alguns dels canvis que ha experimentat l'escena des dels anys 20 fins a
l'actualitat, i la conclusió a què arriba és la plena vigència dels clàssics per entendre l'ànima. "Tot i que
Shakespeare va escriure les seves obres fa 400 anys, el seu teatre és més modern que el dels
autors contemporanis", opina Ollé.
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Fa diverses dècades que aquest text de l'autor sicilià no s'escenifica a Barcelona. I, curiosament, l'últim
cop que es va veure va ser el 1989 en rus, en una versió dirigida per Anatoli Vasiliev. Una de les raons
per les quals aquesta obra no s'acostuma a representar és l'elevat cost econòmic i humà. Hi apareixen
18 personatges, dels quals només quatre són protagonistes. La resta formen part del cor, i tot i que
alguns parlen poc, són papers indispensables per al teatre de Pirandello. "És una obra amb molts 

silencis. Es tracta de teatre per escoltar i mirar". Al muntatge del Lliure hi apareixen Marta Calvó,
Enric Majó, Lluís Marco i la seva filla Marta, Mercè Lleixà, Xavier Albertí, Josep Maria Domènech, Quim
Dalmau i Gonzalo Cunill, entre altres.

Lluís Marco, en un assaig de l'obra, divendres al Lliure. Foto: EFE / ANDREU DALMAU
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