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U
n actor sol davant la
penombra que mira.
Una soledat amb
moltes cares. Un
repte en el qual posa

a prova la seva maduresa com a
actor. Una recapitulació de l’ego
per a l’artista experimentat. El
monòleg multiplica els elements
intangibles que fan única la litúr-
gia teatral. Un infinit de monò-
legs dimensionat per exhibicio-
nistes com Martin Wuttke, savis
com Fernando Fernán Gómez o
savis exhibicionistes com Dario
Fo i Pepe Rubianes.

L’intèrpret s’ofereix al públic.
Únic oficiant del misteri. Sacrifi-
cant i sacrificat. Un cos exposat
que s’arma de paraules i gest per
convèncer creients i descreguts.
Un arriscat ritual de seducció re-
servat a uns pocs, aquells que en
l’argot de l’ofici són capaços
d’“omplir l’ escenari”. És la lluita
per retallar tota mena de distàn-
cia entre l’espectador i l’intèr-
pret. Una abducció del pensa-
ment. El segrest de l’atenció.
Veure pels seus ulls, escoltar per
les seves orelles, parlar per la

seva boca. Pensar? Si ho diferen-
ciem clarament del sentir, potser
encara es pot creure en una míni-
ma autonomia.

Una seducció col·lectiva que en
la seva versió més extrema s’acon-
segueix amb el contrast entre el
buit –dibuixat per la llum– i l’espai
ocupat pel fràgil cos de l’actor. Tot
el que és físic s’acaba aquí. El que
passa després és el vertigen con-
sensuat de l’evocació, submergir-
se en l’ordidura de l’invisible. Ali-
mentar una fascinació: imaginar.
L’altra és la borratxera dels ulls.
En aquest gran arc es mou el pú-
blic, entre la simplicitat del que és
primigeni i el barroquisme de la
iconografia; entre el cercle tribal
perseguit per Brook i la màquina
dels somnis de Broadway.

En el veïnatge d’aquesta fàbri-
ca de brillants mentides, en un
confortable saló “liberal” –aque-
lles llars on la cultura asserena el
bon gust– va començar Wallace
Shawn a seduir la seva tribu amb
la consciència enfebrida d’un per-
sonatge sobrepassat per la clari-
vidència. Un autor-actor que
s’atreveix a esmentar Das Kapi-

clares amb emocions confuses,
anàlisi amb visions, somnis amb
malsons. Des d’aquest punt de
vista, la comparació amb El cor
de les tenebres, de Conrad –llan-
çada des de la crítica americana–,
funciona. Totes dues obres com-
parteixen l’estranya virtut de
construir un relat dolorosament
hiperrealista a través de l’al·luci-
nació febril.

Un ésser derrotat
Quina mena d’actor es requereix
per endinsar-se en aquest labe-

Quadern de Teatre.L’actor Eduard Farelo intenta, dirigit per Carlota Subirós,
reproduir a l’Espai Lliure el misteri del monòleg amb ‘La febre’ del nord-
americà Wallace Shawn

rint i fer-se seguir pel públic?
Carlota Subirós –freqüentadora
de l’obra de Shawn– ha pensat
que Eduard Farelo és l’elecció
adequada en el desert emmoque-
tat de l’Espai Lliure. S’ha equivo-
cat? Depèn d’on es col·loqui el
llistó de les intencions. Si se
situa en la professionalitat, Fare-
lo compleix amb escreix amb el
repte d’apropiar-se del relat d’un
ésser derrotat pel seu cos i la
seva consciència. El príncep des-
tronat tacat pel seu propi vòmit
en un hotel d’un país que no
només creu en la pena de mort
–com el seu–, sinó també en
l’execució pública com a especta-
cle. Com el seu? Però si el llistó es
col·loca en el nivell de la seduc-
ció, Farelo perd la partida amb
l’espectador. Aquest l’acompa-
nya en el seu viatge cap a les te-
nebres, com qui segueix el guia
de la cambra dels horrors de Ma-
dame Tussauds, però no s’aban-
dona, no es rendeix per seguir-lo
en el seu malson interior. La dis-
tància curta imaginada per
l’autor es converteix en una
fossa de correcció teatral. ■

Juan Carlos Olivares

Elteatrecatalàielbalear,convidatsaBogotà
Una vuitantena
d’artistes i onze
muntatges escènics
arriben a Colòmbia
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Una vuitantena d’artistes
catalans i balears desem-
barquen divendres a Bogo-
tà convidats pel Festival
Iberoamericà de Teatre.
Carles Santos ho farà amb

la seva La pantera imperi-
al, Mario Gas dirigirà l’ac-
triu Vicky Peña i l’actor co-
lombià Humberto Dorado
en un recital de poesia ca-
talana, el director Àlex Ri-
gola presentarà l’adaptació
que ha fet de l’obra 2666
del desaparegut escriptor
xilè Roberto Bolaño, l’actor
Sergi López interpretarà el
seu monòleg Non solum, i
seguiran un concert de la
cantant mallorquina Con-
cha Buika, l’estrena del

nou muntatge de la compa-
nyia balear de teatre al car-
rer Res de Res, Èxode-Sine
Terra, la versió de Nocturn
d’Antonio Tabucchi dirigi-
da per Pep Tosar i l’especta-
cle Cuttlas, anatomía de
un pistolero, una visió molt
especial del còmic de Cal-
purnio dirigida per Lluís
Graells. A més, hi haurà
una sèrie de lectures dra-
matitzades d’obres teatrals
d’autors contemporanis,
concretament, artistes co-

lombians llegiran i dirigi-
ran les obres Soterrani, de
Josep M. Benet i Jornet, i
La revolució, de Jordi Ca-
sanovas, mentre que La
tanca, de Josep-Pere
Peyró, serà dirigida pel ma-
teix autor i interpretada
per actors colombians.

44 funcions
En total, seran 11 especta-
cles diferents, coordinats
per l’Institut Ramon Llull,
dels quals es celebraran 44

funcions durant els 18 dies
que dura el Festival i que
enguany té com a convi-
dats d’honor Catalunya i
les Illes Balears.

El Festival Iberoamericà
de Teatre de Bogotà, creat
l’any 1988 amb caràcter bi-
anual, s’ha consolidat com
una de les cites més impor-
tants del panorama teatral
a l’Amèrica Llatina, on es
presenten espectacles
d’arreu del món. L’edició
d’enguany compta amb

més de 288 companyies
procedents de 40 països
que oferiran més de mil
funcions i 15 estrenes de
caràcter mundial en vint-i-
dues sales de teatre i 42 es-
pais de carrer.

Paral·lelament, s’ha or-
ganitzat un seminari de po-
lítica lingüística que coinci-
deix amb la recent aprova-
ció de la llei de llengües de
Colòmbia, país on es parlen
una seixantena de llengües
diferents. ■

Eduard Farelo interpreta en solitari el monòleg de Wallace Shawn a l’Espai Lliure, però perd la partida amb l’espectador ■ CRISTINA CALDERER

Sol

tal, de Marx, sense gens ni mica
d’ironia. Només algú madurat en
l’ociositat crítica de la intel·ligèn-
cia pot cridar el diable sota la
daurada llum d’una pel·lícula de
Woody Allen amb vistes a Central
Park i semblar coherent. La febre
és un monòleg tocat per l’al·luci-
nació que generen les situacions
límit, com ara perdre el poder de
la salut enmig de l’infern. Llegiu:
el món que existeix a l’altra
banda del mirall de l’opulència.

És interessant saber que
aquesta peça per a un sol actor va
néixer per commoure una classe
privilegiada –la gauche divine de
Manhattan–, i que el missatge re-
verberava en les seves conscièn-
cies des de l’epicentre d’una con-
fortable butaca. Wallace Shawn
busca despertar el sentit crític a
través d’un impuls emocional
llançat a curta distància. L’estat
febril del personatge permet una
enorme variabilitat d’emocions
en un breu espai de temps. Una
tempesta dramàtica perfecta. Un
complex informe meteorològic
que enllaça estats d’ànim lúcids
amb altres de pertorbats, idees

Wallace Shawn
busca despertar
el sentit crític a
través d’un impuls
emocional llançat
a curta distància


