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● Madame Rosa (Concha
Velasco) és una prostituta
grassoneta i carregada
d’anys que ja no pot dedi-
car-se ni a cuidar els fills
de les seves antigues com-
panyes. Ella, davant de la
possible pèrdua de la cons-
ciència, demana que se li
estalviïn els mesos d’estat
vegetal. Vitia (Rosa An-
dreu) és la metgessa jueva
que escriu al seu fill les úl-
times cartes abans de mo-
rir a mans dels nazis. La
seva carta, dura i feridora,
ha de donar motius al fill
per sentir-se estimat i
raons per continuar vivint i
estimant. Finalment, Patti
(Anna Briansó), una dona
especial que concep la vi-
da en parella però que cada
relació la destil·la en un
casset de música. I en un
nou fracàs. La seva banda
sonora, de teòric final fe-
liç, és personal. Es deixa
seduir per Bruce Springs-
teen però no cau en el pop
fàcil. Ella tampoc no és
una dona que s’hagi volgut
refugiar en una relació de
baix perfil. La seva digni-
tat, més quotidiana, li ex-
igeix una felicitat radical.
Són tres germanes, que
afronten el destí que tant
obsessionava Txèkhov.

� Al Goya. Velasco ha
persuadit el públic. Des de
pràcticament el primer dia
sovinteja el cartell de «no
hi ha entrades» del Goya.
Afortunadament, el seu
treball i el dels seus com-
panys de repartiment de-
fensen uns personatges
amb molts plecs i una his-
tòria que navega de la co-
mèdia al drama de manera
intel·ligent. Si Madame
Rosa amaga el passat del
noi, Momo, ell (un convin-

cent Rubén de Eguía) in-
sisteix a trobar unes res-
postes que el converteixin
en un adult, una persona
responsable dels seus ac-
tes i que pot posar-se a les
espatlles una mort, cosa
que no gosen fer el metge i
excompany de camp de
concentració de Madame
Rosa.

� A la Muntaner. El tre-
ball de Rosa Andreu també
és meritori. S’ha atrevit a
canviar de registre a la Sala
Muntaner. Abandonar el
camp de la comèdia, el re-
gistre per la qual és conegu-
da a la televisió, i encarnar
dues mares, inspirades en el
drama escrit per Vassili
Grossman a Vida i destí. El
treball de l’actriu, a sobre,
és en solitari per tant no pot
tenir el suport d’un altre
company. Vitia escriu una
carta al fill i, sense arribar a

la desesperació, narra la
creació del gueto i les notí-
cies que els aniran extermi-
nant i enterrant en grans ra-
ses, excavades pels matei-
xos jueus, fora de la ciutat.
L’actuació és continguda,
cosa que referma el paper
digne, tot i que finalment
tràgic, d’una mare que ha
estimat i que celebra que el
seu fill sigui lluny perquè li
dóna l’opció de sobreviure
al nazisme. Pel que fa a la
segona mare, la que intenta
sobreviure a la mort d’un
fill en la mateixa guerra, tot
i utilitzar un recurs senzill i
previsible, copsa per una
interpretació d’una dona
que perd el seny i s’enga-
nya com si jugués a nines.

� Al Tantarantana. Fi-
nalment, Anna Briansó
(habitual col·laboradora
de la companyia Dagoll
Dagom) s’ha apuntat a un

joc dramatúrgic que han
teixit la jove Helena Tor-
nero i el director Julio Ál-
varez al Tantarantana. De
música i d’homes reivindi-
ca una dona adulta que no
es conforma amb una vida
vulgar, grisa, còmoda.
Imaginen una dona que ha
tingut tantes aventures
com fracassos però apos-
ten per un final optimista,
tot i que un pèl càndid. La
narració (també en clau de
monòleg i només acompa-
nyada per una banda sono-
ra que s’atreveix a ballar
intuïtivament) és un pèl
mecànica. Capítol de des-
amor. Música. Capítol de
desamor. Música. Fins i
tot el final peca de reitera-
cions.

Tot i això, la Patti (que
s’ha fet a ella mateixa) té
una veu personal com Ma-
dame Rosa o Vitia. I una
dignitat que la fa valenta.

Teatre Goya, Sala Muntaner i Tantarantana mostren a escena com tres dones adultes
han de refer la vida o es veuen obligades a acomiadar-la i opten per l’enteresa
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Tres germanes i una dignitat

Rubén de Eguía i Concha Velasco en un instant de  La vida por delante./ GABRIEL MASSANA

rank Castorf i la Volksbühne retornen per
donar forma a l’impossible: la transposició
inassolible de Nord, novel·la escrita per

Louis-Ferdinand Céline l’any 1960. Céline repre-
senta l’home traïdor, odiat per tothom, col·labora-
cionista i perseguit, sempre amb por i en moviment.
A Nord descriu la fugida de França amb la seva do-
na, la ballarina Lili, el seu amic i actor Le Vigan i
Bébert, el seu gat inseparable. Aquest viatge els
porta a travessar l’agònica i bombardejada Alema-
nya, a punt de l’enruna total, on personatges de bo-
geria es barregen, atrapats per una histèria col·lecti-
va i brutal: fugitius, nazis, terratinents, prostitutes,
gitanos, soldats..., tots obligats a conviure per la
més absurda de les idees, la supervivència.

Resseguint el fons i voltant l’escenari unes co-
lossals cortines hi pengen com borrassa; estampa-
des a mitja alçada s’hi llegeixen aquestes paraules:
«Die another day.» Un vagó d’època, fet de fustam
i ferro, resta al centre de l’espai; és arrossegat pels
actors, d’una punta a l’altra, segons l’acció convin-
gui. De dins un munt de mobles esbordellats que
seran tirats a escena com escòria. Al davant cente-
nars de llibres espargits i amuntegats que formen
un tapit per on transiten actors i músics.

Malgré tout, l’originalitat i lucidesa de Céline el
converteixen en un dels grans escriptors del segle
XX. Castorf evoca l’espectacle d’aquest ritme nar-
ratiu singular, estil intempestiu, caracteritzat per
una fúria rabiosa, destructiva, que comporta el nihi-
lisme més desesperat; sempre, però, amb una intu-
ïció apocalíptica i única de la catàstrofe. Mostra les
imatges d’aquesta capacitat lírica i d’anàlisi afoga-
da de sarcasme, d’humor irònic, meravellosament
cru. Això és el que aconsegueix llambrar l’esplèn-
dida direcció: estil i ritme, ambient desesperat,
causticitat descordada davant la delirant i espectral
situació històrica; gran mascarada, on els personat-
ges semblen guinyols en mans d’un déu bromista i
cínic que evoca les seves criatures a una confusió
total. Si l’estil és la persona, el de Castorf és incon-
fusible. Esprem els seus actors de principi, que do-
tats d’una increïble energia, es buiden i es trasmu-
den a pler: excitació, crits, moviments violents, ite-
ració... És una manera de fer torrencial, com la del
mateix Céline, on res s’atura; només petits silencis,
on la bellesa d’un instant connota encara més la de-
mència imminent. Els actors, de vitalitat desbor-
dant, es mostren divertits i al·lucinats fins a l’exte-
nuació, extraordinaris. Naturalment hi ha nimietat,
un cert tedi buscat en la repetició neuròtica de l’ex-
cés. Diversos espectadors van durar uns vint mi-
nuts, d’altres saltant pel damunt les butaques, tam-
poc ho van resistir gaire; jo hi tornaria.
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teatre | «nord»

«Grand guignol»
� Direcció i dramatúrgia: Frank Castorf (a partir de

Louis-Ferdinand Céline)

Dia i lloc: dimecres, 29 d’abril. Teatre Lliure.
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