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Marthaler torna 
amb una perla
3‘Els viatges de Lina Bögli’ recull la 
història d’una dona que va fugir de l’amor

J. C. S.
BARCELONA

Artistes com Christoph Marthaler 
han fet del Temporada Alta un festi-
val de referència. Per tercera vegada, 
el certamen ofereix una obra del di-
rector suís, un mestre del teatre eu-
ropeu. Després de Maeterlinck i Platz 
Mangel, arriba avui i demà a Salt Els vi-
atges de Lina Bögli, l’obra sobre un per-
sonatge real que es representa des del 
1996, quan es va estrenar a Basilea.
 Lina Bögli va ser una disciplinada 
mestra suïssa, sense recursos, que el 
1892 va iniciar un viatge a Austràlia 
que va durar 10 anys. Ho va fer fugint 
d’un amor impossible: no volia arru-
ïnar la carrera d’un oficial que li ha-
via proposat matrimoni. Va viatjar 
per Nova Zelanda, Samoa, Hawaii, 

EUA i Canadà. Va deixar constància 
de les seves vivències amb cartes a 
una amiga imaginària. A la seva tor-
nada, l’oficial l’esperava amb la ma-
teixa idea, que va tornar a rebutjar  
per no perdre la independència.
 Els viatges de Lina Bögli té el mateix 
repartiment i posada en escena del 
primer dia, amb només un canvi fa 
11 anys per la mort d’un actor. «És 
una petita perla en la qual les can-
çons són sinònim de les emocions», 
va dir ahir la seva protagonista, Ca-
triona Guggenbühl. També va expli-
car que «emociona» perquè la gent 
s’identifica amb la història. El mateix 
Marthaler va tornar a veure l’obra 
l’any passat a Reims, després de vuit 
sense fer-ho. «És molt bona i emocio-
nant», va dir als seus actors. H
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G
ràcies a Elizabeth Taylor 
i Richard Burton un text 
teatral va pujar al tram-
polí de l’èxit a través del 

cine, exercici que al Hollywood dau-
rat es va practicar amb freqüèn-
cia. Va passar el 1966 amb Qui té por 
de Virginia Woolf?, el film de Mike  
Nichols que van protagonitzar Tay-
lor i Burton en l’època del seu pri-
mer matrimoni. Ningú com ells, 
una parella de relació tempestuosa 
com la de l’obra, per interpretar la 
peça d’Edward Albee, vista els anys 
60 amb un retrat del final del somni 
americà. Avui arriba al Romea en un 
context diferent, però amb l’atem-
poralitat de la seva radiografia d’un 
matrimoni que habita una fràgil 
frontera entre l’amor i l’odi.
 Unes 10.000 entrades anticipades 
venudes parlen de l’interès d’aques-
ta proposta, la tercera del mandat 
de Julio Manrique al Romea. La xifra 
deixa de sorprendre amb Emma Vi-
larasau i Pere Arquillué com a caps 
de cartell d’un muntatge amb el se-
gell, a més, de l’argentí Daniel Vero-
nese. El director, aclamat per les se-

un gran cLàssic contEmporani aL tEatrE romEa

Vilarasau i Arquillué 
van de l’amor a l’odi
3daniel veronese dirigeix ‘Qui te por de virginia Woolf?’

33Pere Arquillué i Emma Vilarasau, en una escena de l’obra d’Albee.

FERRAN SENDRA

ves versions de Txékhov, és un dels 
artífexs del renovat vigor de l’esce-
na argentina. Veronese es va saltar la 
norma de treballar amb el seu equip 
d’actors i va acceptar un triple rep-
te: adaptar un text «tan interessant 
com difícil», amb un repartiment al 
qual no coneixia i en una llengua 
que no domina com el català.

FRUSTRACIÓ I ALCOHOLISME / Arquillué 
és George, un professor d’història ca-
sat amb Martha (Emma Vilarasau), 
filla del rector de la universitat. Tots 
dos viuen marcats per la frustració i 
el seu alcoholisme. Un dia reben una 
parella més jove, un altre professor 
(Ivan Benet)  i la seva dona (Mireia Ai-
xalà). El que comença amb una agra-
dable vetllada acaba com una tem-
pesta entre tots quatre.
 A l’obra, diuen els seus intèrprets, 
hi ha més humor que a la pel·lícula. 
«George i Martha competeixen en 
assalts. Però el joc se’ls escapa de les 
mans. És un ni amb tu ni sense mi», diu 
Vilarasau. «És una obra que parla de 
fracàs i de relacions humanes; de 
com pots arribar a estimar», apunta 
Arquillué. «Albee aborda llocs molt 
durs per a la comprensió. Quan hi ha 

amor pot passar qualsevol cosa», afe-
geix Veronese.
 L’empremta del director argen-
tí es mostra amb el seu objectiu que 
precisió i ritme marquin la posada 
en escena. «La velocitat és el que més 
ens ha sorprès. Als 10 dies d’assajos 
ja fèiem bolos de l’obra», afirma Vi-
larasau. «Ha confiat molt en nosal-
tres. Notes que el suflé creix dia a 
dia», diu Arquillué. «Quan comen-
ces ja no hi ha manera de parar», 
subscriu Benet. H


