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CRÍTICA // TEATRE

'L'ILLA DELS ESCLAUS', reflexió sobre la condició humana 

Un bon muntatge que mostra la cara menys amable de l'afable Mariveaux

NÚRIA SÀBAT

DIRECCIÓ: Pep Pla
TEATRE: Artenbrut
DIA: 18 de març

Definida com una comèdia italiana, L'illa dels esclaus (1725) no és una obra tan innocent ni tan divertida
com es podria pensar ja que sota la seva aparent amabilitat batega una càrrega dramàtica que Pep Pla,
com ja va fer amb el seu anterior muntatge sobre Mariveaux (La disputa), s'encarrega de mostrar-nos
amb tota la seva cruesa.
L'obra narra les peripècies d'Ifícrates i Efrosina que, després d'un naufragi, arriben amb els seus
respectius criats a una illa de sorprenents lleis on regeix la llibertat, però abans amos i esclaus hauran
d'intercanviar les seves posicions. La inversió de jerarquies possibilita exercir el dret de venjança sobre
aquells que han estat sotmesos a fi de purificar-los i conscienciar-los sobre la injusta desigualtat de
condicions. Després arribarà la comprensió i, al final, un mutu perdó que els conduirà a l'autèntica
llibertat. Però no sempre la raó aconsegueix imposar-se ni els humans anul.lar la seva animalitat més
instintiva, i llavors tot pot passar.
Pla porta la faula fins a les seves últimes conseqüències a través d'un exercici excel.lent que, més enllà
de plantejar les relacions de poder i domini, reflexiona sobre la mateixa naturalesa de la condició
humana.
El muntatge, que no exclou la possibilitat de ser llegit com una reconeixible paràbola política, posa de
manifest la coherència i l'esperit crític d'un director per a qui el teatre compleix una clara i necessària
funció social. Des de la modèstia, amb una escenografia mínima que juga un paper bàsicament simbòlic
i sensorial, fa caure tot el pes del drama en els seus protagonistes. D'aquí ve la importància del treball
interpretatiu que, globalment, és satisfactori. Teresa Sánchez i Eva Cartañà transmeten amb força i
empatia la ràbia i el desconcert de les seves dones. Dani Klamburg i Miki Ripeu componen
creïblement els seus personatges, i Maria Pau Pigem resol amb fermesa un paper que contrasta per la
seva contenció i equitat.

Miki Ripeu i Teresa Sánchez, en el muntatge. Foto: EL PERIÓDICO
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