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DRAMA // DUEL INTERPRETATIU

UN PÒQUER DE LUXE PER FER LA MILLOR APOSTA ESCÈNICA

Lluís Pasqual dirigeix les veteranes Amparo Rivelles i Núria Espert en l'obra 'La brisa de la vida',
de David Hare, que es representa al Borràs

Guillem Clua

LA FITXA
'La brisa de la vida'
Local: Teatre Borràs
Dates: Fins al 4 d'abril
Horaris: Divendres, 21.30 h. Dissabte, 18.00 i 22.00. Diumenge, 18.00
Preus: De 17 a 24 euros

Passa en molt poques ocasions. El món es posa d'acord i, de sobte, una producció reuneix un dels
millors directors d'escena i dues venerables actrius per posar en escena el text del que està considerat
el dramaturg britànic per excel.lència. Parlem, respectivament, de Lluís Pasqual, Amparo Rivelles, Núria
Espert i David Hare. Un pòquer de luxe sota el títol de La brisa de la vida, pel qual apostem sense por.
A aquestes altures, dir que la penúltima peça de David Hare va constituir un dels principals èxits d'una
obra de text en la història del West End resulta gairebé redundant. The breath of life es va estrenar
l'octubre del 2002 al Theatre Royal de Londres amb un repartiment d'aquells que fan caure d'esquena:
Judi Dench i Maggie Smith, dues reines indiscutibles del teatre britànic, dues dames de l'escena que
s'embranquen en un duel interpretatiu (que difícil és fugir dels tòpics a vegades) que, en la versió en
castellà de Nacho Artime, té els parangons locals en les veus d'Espert i Rivelles.

DARDS ENVERINATS
Ja ho diu Pasqual: "La brisa de la vida està escrita per a dues pura sang, dues actrius de raça que
s'enfronten a un subtil combat d'esgrima". Serà la primera vegada que totes dues actrius treballen
juntes, i es desafiaran, com passa en moltes obres de Hare, per una infidelitat. Les dues dones han
compartit, sabent-ho, el mateix home durant 25 anys. I quan arriben a la maduresa (i el paio les
abandona a les dues per una altra de més jove) decideixen tornar-se a trobar i saldar uns quants deutes
amb les seves rivals i amb elles mateixes.
La història comença quan Madeleine Palmer (Rivelles), activista política dels anys 60, rep la visita de
Frances Véale (Espert), una escriptora d'èxit que va ser amant del seu marit. En quatre moments
diferents, que transcorren des de les quatre de la tarda d'un dia fins a les nou del matí de l'endemà, les
dones es llançaran dards enverinats, recordaran, ploraran i reflexionaran juntes sobre les seves vides,
els seus acords i desacords amb l'home que han estimat.
I aquest home, clar, mai no apareix en escena. Com en altres obres de David Hare (The secret rapture
o, sense anar més lluny, Cel obert, que recentment ha reestrenat el Teatre Romea, per posar-ne només
un parell d'exemples) el personatge més important està absent. En ell es resumeix un passat ple de
rancors i retrets, i els supervivents tracten de respirar sota la seva ombra.
El muntatge que podem veure al Teatre Borràs és la primera producció que es realitza en el món
després d'haver-se estrenat a Londres. Quan s'hagi rodat per mig Espanya, estarà a la cartellera de
Barcelona només un mes i mig, per seguir després amb una gira que culminarà a Lisboa l'estiu que ve.
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Foto: Ricard Cugat / Núria Espert (esquerra) i Amparo Rivelles, dues figures de l'art teatral.
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