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'Mathilde', l'última idealista

Jordi Mesalles dirigeix Montse Guallar i Lluís Marco en un text de Véronique Olmi sobre la parella

Toni Vall

'Mathilde' 
Espai Lliure
Del 14/10 al 14/11

Mathilde ha estat tres mesos a la presó per haver tingut relacions amb un adolescent. Quan surt
s'ha d'enfrontar amb el seu marit i farà tot el possible per salvar la seva relació.
Mathilde, de Véronique Olmi, retrata aquesta trobada d'un home i una dona que porten 13 anys casats i
als quals la presó els ha separat violentament i els prejudicis socials els han posat en el punt de mira
dels judicis morals de la societat benpensant. Jordi Mesalles dirigeix Montse Guallar i Lluís Marco en
aquesta obra intimista "que exigeix una enorme generositat actoral dels intèrprets". El director explica
que el text d'Olmi s'emparenta amb la millor tradició del teatre europeu de finals del segle XIX, el
d'Ibsen, Txékhov i Srindberg: "Teatre que retratava dones com Hedda Gabler, la senyoreta Júlia i les
protagonistes de Txékhov, totes elles plenes d'ideals i convençudes que la societat es pot canviar". I és
que, segons Mesalles, Mathilde posa en dubte la institució matrimonial alhora que denuncia la manca
d'ideals de la societat moderna: "Mathilde creu que encara hi ha motius per a la transformació i
l'evolució del matrimoni".

Malgrat els seus ideals, tant Mesalles com Guallar i Marco consideren que la protagonista de l'obra no
és una heroïna sinó una dona que per culpa de fer cas dels seus desitjos i impulsos més íntims acaba
passant per la presó: "L'obra és un llarg viatge per la vida de parella, els dos porten 13 anys junts però
s'adonen que estan molt sols", precisa Marco. 

Lluís Marco i Montse Guallar tenen problemes de parella
Josep Losada
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