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Les obres del nord-americà 
Edward Albee són, si més no, 
inquietants. Josep Maria Pou va 
conrear fa un anys un dels èxits 
més grans de l’última dècada 
gràcies a un text seu, La cabra. I el 
director argentí Daniel Veronese, 
que la va veure a Madrid, encara 
se’n recorda. “Jo em vaig creure 
que Martin [Pou] estava realment 
enamorat de la cabra”, ens 
confessa. Veronese s’estrena en 
l’univers Albee amb el seu clàssic, 
una de les obres més representades 
del segle XX, Qui té por de Virginia 
Woolf?, que, a més, és el primer 
muntatge que dirigeix en una 
llengua que no sigui el castellà. 

“M’interessen les reaccions dels 
individus davant dels altres 
individus i per això m’interessa 
Albee, i pel seu mestratge a l’hora 
de tractar les situacions 
desagradables o exagerades de la 
vida quotidiana, per com tracta les 
emocions extremes dels 
personatges”, afegeix.

Quan Veronese parla d’extrems 
saps de què parla. És un mestre en 
les interpretacions de Txékhov i 
Ibsen, els fundadors del drama 
burgès contemporani. “El Qui té 
por... té alguna cosa de Hedda 
Gabler, que és la difi cultat per 
comprendre l’actuació dels 

personatges, tot i que si l’obra 
d’Ibsen és una comèdia 
psicoanalítica, aquesta és 
socioanalítica”. Martha, la 
protagonista de l’obra d’Albee, 
però, no té els aires de Hedda 
Gabler, rebla Veronese.

El Qui té por... que interpretaran 
Pere Arquillué, Emma Vilarasau, 
Mireina Aixalà i Ivan Benet és una 
peça que versa sobre l’artifi ci de 
les relacions humanes, en aquest 

cas amb el motiu inicial d’una 
visita inesperada a la llar 
conjugal. Els dos convidats que 
importunaran George (Arquillué) 
i Martha (Vilarasau) els faran 
treure el pitjor d’ells mateixos (i de 
tots nosaltres).

Al Lliure, Mario Gas farà amb 
Mia Esteve, Pep Ferrer, Mercè 
Montalà, Rosa Novell, Rosa 
Renom i Albert Vidal el que 
podríem defi nir com una seqüela 

del Qui té por... A Un fràgil 
equilibri, escrita el 1966, quatre 
anys després de la seva obra 
magna, també hi ha una parella 
que viu tranquil·lament en la seva 
hipocresia fi ns que es planten a 
casa una parella d’invasors. 
Segons Gas, “els invasors són dues 
persones mortes amb una vida de 
refl ex, d’opereta, gent que s’ha 
enganyat tota la vida”.

Gas assegura que el text que 
muntarà a Montjuïc, després 
d’estrenar-lo amb èxit a 
Temporada Alta, té tocs molt 
pinterians, que acosten Albee al 
teatre de l’absurd. “Les relacions 
dels personatges representen una 
mena de tempesta soterrada, cosa 
que és molt difícil d’interpretar”, 
diu. La Martha del Qui té por... és 
també un dels personatges més 
complicats del teatre 
contemporani, ja que es tracta 
d’una dona de 52 anys, casada amb 
un home més jove i terriblement 
neuròtica. Veronese hi veu “una 
cosa sana, molt propera”.

UN FRÀGIL EQUILIBRI
Teatre Lliure: Montjuïc
Fins al 27 de novembre
QUI TÉ POR DE VIRGINA WOOLF?
Teatre Romea 
Sense data de comiat 

Romea (‘Qui té por de Virgina Woolf?’) i Lliure (‘Un fràgil equilibri’) 
tornen a posar de moda Albee. L’Andreu Gomila investiga per què.

El Lliure mostra el vessant menys conegut d’Albee, la mai estrenada aquí Un fràgil equilibri.

Albee és un mestre 
a l’hora de tractar 
les situacions 
desagradables de 
la vida quotidiana

Les invasions bàrbares

 Sembla mentida, però com a 
mínim semblem un país 

normal en una cosa: la ràtio de 
dramaturgs per habitant. Hi ha 
autors per donar i per vendre (a 
l’estranger) i els textos que 
s’estrenen són realment bons i, ai 
las, gens provincians.

 Als anys 60 i 70, el desert 
postfranquista es va anar 

poblant amb textos de Jaume 
Melendres, Alexandre Ballester, 
Jordi Teixidor, Rodolf Sirera... una 
generació pionera que Josep 
Maria Benet i Jornet, aquests dies 
que ha reestrenat Una vella, 
coneguda olor al TNC, s’ha 
encarregat de recordar que d’ells 
no se’n va dir ni mu. Cap 
reconeixement. Som així.

 Als 90 van despuntar autors 
com Belbel, Galceran, 

Cunillé, Plana, Sàrrias i altres 
benaurats que es van interessar 
pel pobre teatre, però als quals 
ben pocs actors, directors i 
productors d’aquí –sí, el dimoni 
era a casa– feien el cas que es 
mereixien. No vestia prou.  

 Redoble de tambors: 
l’autoria teatral està vivint 

una Renaixença en aquesta 
“llengua a mos sentits més dolça 
que la mel”. Ara mateix hi ha vuit 
dramaturgs catalans competint a 
Temporada Alta, Pompermayer ha 
tornat al teatre al Romea, quatre 
dramaturgues han pronosticat 
L’any que ve serà millor, hi ha 
autories autòctones al Círcol 
Maldà, La Seca, la Sala Atrium, 
òbviament a la Beckett (grans 
culpables d’aquest boom), al TNC, 
a la Sala FlyHard, i segur que me’n 
deixo algun. Fins i tot hi ha 
productors que han confessat que 
ara sí que es llegeixen els textos 
dels autors catalans. 

 I ara que hem canviat de 
paradigma, encara no han 

passat ni 5 minuts de glòria i ja hi 
ha qui es preocupa per si n’hi ha 
massa, d’autors, i no escriuen 
“per necessitat”, sinó per ganes. 
Si les aules estan massa plenes. 
Si s’abaixarà el nivell. I bla, bla. Por 
a la competència? Un símptoma 
de bona salut. Benvinguts a la llei 
de la selva. Per fi. –Laura Serra
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