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Una habitació
aliena

OLGA

Merino

Dues novel.les
aprofundeixen en el
rerefons de
l’Anglaterra victoriana

E m fascinen les cuines vic-
torianes i les del període
que va sobrevenir després,

amb el regnat d’Eduard VII. Men-
tre, a fora, el món s’estremia en
sacsejades –la mobilització de les
masses obreres, el sufragi femení,
els enrocs estratègics que van des-
embocar en la primera guerra
mundial–, a dins de les mansions
la servitud assistia als dramàtics
canvis complint els ritus de sem-
pre: abrillantar la plata, fer mel-
melada de nabius, vigilar que no
s’apagués la cuina de carbó. L’a-
tracció em ve des dels temps en
què es va emetre l’esplèndida
sèrie televisiva Arriba y abajo, amb
aquell majordom encarcarat que
es bevia d’amagat el porto de
l’amo.

Un adagi de l’Anglaterra victo-
riana deia que mentre els senyors
conversaven sobre coses, els criats
parlaven de persones. I encara
que aquestes actituds oposades
prometien un nutritiu sofregit
per a la ficció, sorprèn que els
clàssics de l’època, tret d’algunes
vinyetes en Dickens, no freqüen-
tessin les cuines ni el xup-xup

dels soterranis. Sí que ho fan, i
amb fondària, dues novel.les que
acaben de sortir de la impremta.
La primera, Criados y doncellas (Lu-
men), és una de les obres més ro-
dones de la britànica Ivy Comp-
ton-Burnett (1884-1969), que, ba-
sant-se sobretot en els diàlegs, in-
daga en les tensions d’una famí-
lia sotmesa a la humiliació d’un
pare tirànic. A l’autora li interes-
sen els racons foscos, allà on fer-
menten els silencis.

Una habitación ajena, l’altra no-
vel.la, va guanyar el Premi Fe-
mení Lumen el 1997 i ara la recu-
pera Belacqva. A les seves pàgi-
nes, Alicia Giménez Bartlett re-
construeix la tortuosa relació en-
tre Virginia Woolf i la seva criada
durant gairebé 20 anys, Nelly Bo-
xall. Encara que l’escriptora bri-
tànica, membre de l’anomenat
grup de Bloomsbury, va predicar
que la falta d’una habitació prò-
pia i d’una renda havia impedit a
la dona sobresortir de l’àmbit do-
mèstic, li restringeix aquest espai
a la seva donzella. L’habitació on
dorm Nelly no li pertany. La cria-
da, que potser ha après massa
mantenint-se al costat de la se-
nyora i els intel.lectuals que fre-
qüenten la casa, pateix la tragè-
dia del desclassat. Una novel.la in-
tel.ligent que invita a reflexionar
sobre les nostres pròpies contra-
diccions. Una reedició molt opor-
tuna. H

n 3 minutse

«Sempre ploro amb aquesta obra»
Daniel Veronese

El director argentí presenta al Teatre
Lliure Espía a una mujer que
se mata, la seva particular versió de
L’oncle Vania, d’Anton Txékhov.

Director i dramaturg

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

–Vostè és assidu a Txékhov.
–M’apassiona. Va ser un visionari
que va parlar fa 130 anys dels mals
actuals. L’home segueix cometent
els mateixos errors. Parlava d’aquest
desig etern de ser feliç, de la infelici-
tat a la qual condueix l’obediència...
Els somnis a vegades no es correspo-
nen amb la societat, la nació, la
família... Aquesta obra tracta de la
insatisfacció, els somnis daurats es-

fumats i qüestions com ¿la culpa és
nostra o del món que ens envolta?
¿He desaprofitat la vida?

–¿Alguna frustració en la seva?
–He aconseguit el que volia: sóc feliç
amb la família i la professió. Però he
hagut de lluitar. El meu pare i el
meu avi eren fusters i jo també vaig
començar amb aquest ofici, però
aviat vaig saber que no era per a mi.
Vaig començar a fer marionetes i
aquest va ser el trànsit cap al teatre.

–L’inici del muntatge deixa clar per
on van els trets: Sonia apunta amb
un revòlver el seu pare.
–Vaig voler començar-la amb el final
de Mujeres soñaron caballos, que
també es veurà al Lliure. Desitjo que
el públic surti modificat; que es pro-
dueixi la catarsi amb uns personat-
ges pròxims que poden servir de mi-

rall. Jo sempre ploro amb aquesta
obra, em guanya l’emoció.

–Converteix el personatge de Sere-
briakov en un estudiós teatral.
¿L’utilitza per fer autocrítica?
–Sí, diu coses contradictòries. Critica
els directors que usen les mateixes
escenografies i els mateixos actors, i
que no fan servir vestuari. Les tres
coses que jo faig. Jo vull que el pú-
blic vegi set actors que s’hi deixen la
vida; que segueixin els successos tea-
trals i ni es fixin en com van vestits.
Jo els dic que es posin el que vul-
guin. M’interessa el treball actoral,
no vull que l’atenció de la gent es
perdi en altres coses.

–¿Els actors argentins tenen un do
especial per emocionar?
–És qüestió del que els demanis. Jo
vaig dirigir actors a Madrid i van es-
tar molt bé. A mi no m’agrada do-
nar-los un excés d’informació. El di-
rector no és més intel.ligent que l’ac-
tor, només té un rol diferent. H33 Veronese, ahir al Lliure.

L’ECO DE LA MORT DEL MITE DELS ULLS BLAUS

EDUARDO DE VICENTE
BARCELONA

33 L’entrevista 8 El productor Loris Omedes i el càmera Xavi Gil, amb Newman a Mont-real, el 2005.

El film català de Newman
L’última aparició de l’actor en una pantalla de cine va ser fa dos anys en el
documental ‘3055, Jean Leon’ H El pilot Oriol Servià el va convèncer perquè gravés

Una dada ha passat gairebé desa-
percebuda després de la mort de
Paul Newman: l’última vegada que
se’l va veure en una pantalla de ci-
ne va ser en una pel.lícula catala-
na. Es tracta del documental 3055,
Jean Leon (2006), d’Agustí Vila, un
reportatge sobre aquest popular
personatge que va regentar el fa-
mós restaurant La Scala de Beverly
Hills, freqüentat per Frank Sinatra
i per joves intèrprets de l’Actor’s
Studio.

Paul Newman era un dels habi-
tuals del local, i per això Vila esta-
va interessat a aconseguir les seves
declaracions. «Ell considerava Leon
un bon amic, li agradava com pre-
servava la intimitat dels clients i la
seva personalitat seductora i avas-
salladora», explica el cineasta ca-
talà. En un moment del documen-
tal dos actors de l’Actor’s Studio re-
presenten una escena de La gata so-
bre la teulada de zinc: «Paul Newman
era la peça que faltava».

Un cop del destí

Aconseguir-la no va ser gens fàcil.
«El seu representant era fins i tot
més gran que ell i només ens van
fer una mica de cas perquè ens ha-
vien nominat a l’Oscar per Balse-
ros», diu el productor Loris Ome-
des. Ja havien desistit del tema
quan un cop del destí els va som-
riure: «Llegint un diari esportiu
vam descobrir que Newman era co-
propietari d’un equip de la Champ
Car (la fórmula 1 nord- americana)
amb el propietari de McDonald’s,
Carl Haas, i que havien fitxat el pi-

lot català Oriol Servià. I ho vam in-
tentar». Les negociacions a través del
pilot van tenir èxit i Newman va ac-
ceptar. Van pactar que l’actor rebria
«un dòlar més que qualsevol altre ac-
tor que aparegués en la pel.lícula».
Però al ser un documental ningú va
cobrar i va sortir gratis.

Una sèrie de complicacions van
impedir a Vila entrevistar-lo i Ome-
des el va substituir: «Va ser a finals
d’agost del 2005, en la carrera de
Mont-real. Era un home gran, però
mantenia la seva elegància natural i
la mirada que et traspassava i t’atra-
pava». Però el resultat dels 20 mi-
nuts de conversa no va ser l’esperat.
Amb els nervis, Omedes es va obli-

dar la meitat del qüestionari i l’ac-
tor va ser molt recelós amb la seva
imatge: «Va ser molt amable, però
va explicar bastant menys del que
ja sabíem sobre la seva relació amb
Jean Leon». A més, a mitja entrevis-
ta van arrencar els entrenaments i
el soroll va inutilitzar l’àudio.

Hi havia altres detalls que gri-
nyolaven, com el fet que Newman
parlés d’un restaurant de qualitat
cobrint-se el cap amb una gorra de
McDonald’s. No obstant, el que
més va fer avergonyir Omedes esta-
va per arribar. «Al final de l’entre-
vista la meva dona em va obligar a
fotografiar-me amb ell». Afortuna-
dament, hi va accedir. H

Es va pactar que
rebria «un dòlar més
que qualsevol altre
actor que aparegués
a la pel.lícula»


