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TEATRE // ESTRENA

Charo López s'enfronta al divisme de Sarah Bernhardt 

La intèrpret repassa la vida de la mítica actriu al Villarroel Teatre

JORDI SUBIRANA. BARCELONA
Charo López es converteix en Sarah Bernhardt, una de les grans actrius de finals del segle XIX, en un
muntatge teatral. Fruit de la seva fascinació pel que és francès, el canadenc John Murrell va escriure un
text sobre la mítica intèrpret que ambienta en l'ocàs de la seva carrera i en què retrata el divisme de
Bernhardt: capritxosa, extravagant, genial, provocadora. La versió castellana de l'obra s'estrena avui al
Villarroel Teatre de Barcelona amb Emilio Gutiérrez Caba com a parella de Charo López.
Las memorias de Sarah Bernhardt, el títol de l'espectacle dirigit per José Pascual, no és un retrat fidel
de la vida de la intèrpret sinó una aproximació a partir de la relació entre una Bernhardt ja gran i el seu
secretari, Georges Pitou, a qui la diva encarrega escriure les seves memòries. Bernhardt repassa
l'època en què va triomfar als escenaris, però ho fa des d'òptiques personals, a través de la gent que va
conèixer (Napoleó III, Oscar Wilde i Bernard Shaw), i recorda les relacions amb la seva tirànica mare,
l'amputació d'una cama després d'un accident (López es passa gairebé tota l'obra asseguda en una
butaca) i l'escàndol que va viure a Londres quan va donar vida a Hamlet.

BIOGRAFIA NOVEL.LESCA
L'acció del text fa una especial refe- rència als vincles entre els dos personatges. "Pitou és un
admirador de Bernhardt, la cuida", diu l'actor. L'actitud del secretari "és servicial, però no servil",
mentre que ella es mostra prepotent. Bernhardt era així amb tothom. Era una diva ("amb tota
l'estupidesa que implica", afirma López), amb una biografia novel.lesca: era filla d'una prostituta, es va
casar amb un príncep i va ser menyspreada per l'aristocràcia pel seu origen jueu.
Segons l'actriu, en l'actualitat no hi ha divos. "Els últims van ser els Beatles i Elvis Presley. Els
futbolistes i els rockers tenen molts diners, però això no és suficient per ser considerat una gran
estrella. L'actitud de Bernhardt era una altra". Es presentava a les funcions amb el seu amant i el
feia aparèixer com a actor. L'època tampoc és la mateixa. Fa un segle, en llocs com Viena, el poble
atorgava als artistes una aurèola gairebé divina. "Avui la popularitat és passatgera".
López prossegueix amb el seu perfil de Bernhardt. "Va ser el primer exemple de star system".
Bernhardt era molt conscient de la importància de la promoció i de la imatge. Va viure el naixement de la
fotografia i del cine, "i a diferència d'altres actors, que consideraven el cine com un subgènere,
ella no va tenir cap problema a rodar films", sosté.
Bernhardt era fantasiosa i paranoica. "Creia que quan el sol es ponia, la seva vida s'apagava". No
va assumir mai la mort. "En els últims anys de la seva vida va preferir no dormir; pensava que no
es despertaria", afegeix López, que reconeix haver rodat films "dolentíssims", en especial els
spaghetti western.

FALTA D'AUTORS
Algun crític ha titllat el muntatge de madrileny. Els actors discrepen d'aquest punt de vista, però pensen
que el teatre espanyol no viu un bon moment. Opinen que molts espectacles són de baixa qualitat
(Gutiérrez Caba critica els musicals de Madrid). També denuncien la falta d'autors contemporanis de
referència i l'exis- tència d'un públic conservador.
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Charo López i Emilio Gutiérrez Caba, ahir al Villarroel, durant un assaig de l'obra. Foto: QUIM ROSER
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