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Unalectura'dramatitzadade luxe
Cartad'una desconeguda. d'Stefan
Zweig. Traducció de Carme Gala.
Producció de Tantakka Teatroa i
CAER.

Interprets: Emma Vilarasau, Carlo-
ta Olcina, Ivana Miño, Angels Bas-
sas, Jordi Puig 'Kai', Claret Papiol.
Direcció: Fernando Elernués.

Teatre Princip¡;¡l, .i.Jjumenge 24/11/
2008.

MARCo SABATER '

E s pot estimar a al-

o o gú, en secret, d~ranttata una vida? Es la
pregunta que intenta respon-
dre la novel.la que I'austríac
Stefan Zweigva publicar el
1927 i que ha donat peu a
un deis espectacles més exi-
tosos deis darrers temps a
Catalunya. Carta d'una des-
cohegud{3va passar aquest
diumenge pel Principal, per
cert en sessió doble per
poder (;itendreJa demanda
de localitats, cosa que sem-
pre mereix figurar com 'un
exit d'entrada tant per a la
producció com per als que
la programen. I a més -cal
reiterar-ho perque és una
qüestió de certa polemica
política- la sala del carrer
Sant Pau és un espai ideal
com pocs per a produccions
d'aquestes característiques,
basades sobretot en la in-
timitat entre I'escenari i la
platea.

Carta d'una desconeguda
narra precisament aixo, la
missiva que una dona escriu
al qui ha estat I'amor de la
seva vida, amb la peculiari-
tat que ell no sap ni que és
I'objecte d'una lIarga passió
secreta ni que té un fill en
comú amb la remitent, un
fill que precisament acaba
de morir. El valor del text,
no obstant, no resideix tant
en I'argument com en una
prosa refinada pero ama-

Una escena oamb Emma Vilarasau i Carlota Olcina

ble, gens el.lista. Cartad'una
desconeguda funciona," en
primer terme, perque la seva
poesia enganxa I'espectador
des del minut zero i el porta

/ amb suavitat i contundencia
per I'esquincada vida de la
protagonista. Més que el que
s'explica el realment impor-
tant és com s'explica; d'una
forma que indiscutiblementfa
bo s'escoltar.

Un segell propi
Damunt d'aquesta base
excel-lent, Fernando Bernuha
bastit un espectacle que es
pot entendre com una lectu-
ra dramatitzada de luxe, 13mb
el segell inconfusible d'altres
espectacles d'aquest director
i de TantakkaTeatrop, el grup
que signa la coproducciójun-
tament amboel Centre d'Arts
Esceniques de Reus. Bernu-
és (El Florido Pensil, Adre¡;;;a
desconeguda...) ha col.locat
eltext en laveu de quatre
actrius, entre les quals so-
bressurt Emma Vilarassau,
no només perque com a cap
de cartell se Ii reserven les
inillors repliques, sinó també
perque la sevainterpretació
ésinapelable.

És cert que potser re,corda

massa la Teresa de Ventdepla,
l'Armanda de Mirall Trencat o,
fins i tot, l'Eulalia de Nissaga
de Poder;pero és evident que
aquesta actriu vallesana es
mou com peixen I'aigua en la
tessitura amargá que reque~
reixI'autorad'aquesta Cartai .

hi ofereix una gran creació da-
vant la qual la resta passen"
amb correcció i discrecció.
També fan prou merits, amb
tot; la sabadellenca .Carlota
Olcina i .A.ngelsBassas.

El segell de Tantakka Tea-
troa es nota també en I'es-
cenografia i en la iHuminació,
que tanquen el tercie d'una
producció rodona davant la
qual no són d'estranyar les
moltespersones que diumen-
ge es van posar dempeus al
final de la funció. Enaquestes
circumstancies, Carta d'una
desconeguda té pocs aspec-
tes discutibles, excepció feta
de la incorporació d'un per-
sonatge masculí que obre i
tanca I'espectacle de forma
totalment innecessaria. En la
part final, la saya intervenció
provoca una dolorosa caigu-
da a la reálitat des del núvol

en el qual él text d'Zweig ha
aconseguit col-locar els es-
pectadors.


