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Marthaler, jovial i irònic
CRÍT ICA DE TEATRE

Literatura
del jo

L’argentí Daniel Veronese dirigeix l’àcida obra d’Edward Albee al Romea

S
e sol dir que l’anomenada lite-
ratura del jo comença amb
Montaigne. Però abans que ell
hi ha Petrarca (De vita solita-

ria), les Confessions de sant Agustí. I
Erasme de Rotterdam. I santa Teresa
i el seu Llibre de la vida, ja no escrit en
llatí (pel mateix impuls d’autenticitat
que en el lluminós segle XIII va impul-
sar a escriure en la seva pròpia llen-
gua les beguines Hildegarda de Bin-
gen, Angela Foligno o Hadewijch
d’Anvers, considerada la fundadora
de la literatura de Flandes, com el
Ramon Llull deVida coetània ho és de
la catalana).
Quan es tracta de donar testimoni

d’una experiència interior, què millor
que explicar-se en la llengua més per-
sonal? El concepte d’autoria comença
també amb la recuperació de la vella
idea grecollatina que l’ésser humà és
la mesura de totes les coses.
Montaigne marca un punt culmi-

nant de l’escriptura d’autoreferència.
Després ja van venirLes confessions de
Rousseau o Les memòries d’ultra-
tomba de Chateaubriand. I la Història
de la meva vida de la senyora George
Sand. I així, vés dient, fins avui, pas-
sant per la prodigiosa Errata de Geor-
ge Steiner o per El món d’ahir, de Ste-
fan Zweig.
La subjectivitat és un dels ingredi-

ents fonamentals de la literatura del
jo. Un dels precedents més interes-
sants d’aquest memorialisme que va
més enllà de les cròniques és Aulus
Gel·li, que va escriure –en llatí– Les
nits àtiques, en el prefaci del qual ad-
verteix als que no gaudeixen llegint,
perquè estan ocupats en negocis i al-
tres preocupacions, que s’abstinguin

de llegir-lo i que busquin altres entre-
teniments. Aulus Gel·li vol lectors
conscients que llegir aguditza la me-
mòria i exercita l’eloqüència, purifica
el llenguatge i ennobleix l’esperit.
És un consell que els pocs hauran de

seguir cada dia més. L’assaig d’autore-
flexió a la manera de Montaigne ve
d’aquellamàxima grega del “coneix-te
tu mateix”. No s’oblidi que l’assaig,
com a gènere, ha de donar cabuda al
dubte i a la incertesa. I és que l’assaig
no és el compendi de seguretats o el
tractat de certificacions, positivista,
amb què tant s’ha confós. L’assaig,
com l’autobiografia sincera, només flo-
reix en societats lliures.
Així s’explica que sigui en les socie-

tats amb més densitat de pensament
obert, o més reticents a combregar
amb rodes demolí, on hi hagimés con-
fessionalisme literari. Repassant la
producció d’autobiografies a Espanya,
Laura Freixas deia que “és sorprenent
el predomini d’autors catalans” i ho
atribuïa a la vella francofília catalana...
Sí, però no només. La literatura del jo
és una literatura de l’experiènciamedi-
tada, una literatura que és pròpia de la
modernitat, que neix amb l’eclosió de
les individualitats i de l’assumpció,
sense complexos, de la llibertat.

M É S A L B E E A M O N T J U Ï C

Els viatges de Lina Bögli

Director: Christoph Marthaler, a par-
tir de textos de L. Bögli
Lloc i data: Temporada Alta. Salt
(21/X/2011)

JOAN-ANTON BENACH

Des que Barcelona el va aplaudir el
1993 quan va presentar (Mercat de les
Flors) el seu inoblidable Murx den Eu-
ropäer! (estranguleu l’europeu!), en
capmoment ChristophMarthaler (Zu-
ric, 1951) ha abdicat del seu paper de
trencador. Amb intel·ligència i un gran
sentit de la ironia, lluny sempre del re-
bombori vacu, per a aquest director i
compositor musical de llengua i cultu-
ra alemanya res no sembla inaccessible
al seu incisiu bisturí: ni la política, ni la
religió, ni la vellesa, ni els jubilats d’or,
ni l’explotació laboral, ni els suïssos, els
seus compatriotes, als quals examina
amb curiositat malèvola... Lamirada de
Marthaler cap al món és de gran angu-
lar i tan bon punt pot interessar-li
l’anècdota minúscula però alliçonado-
ra com un problema social de pes.

I molt alliçonador va ser per a ell el
coneixement del diari de Lina Bögli,
una dona nascuda el 1858, d’una família
camperola humil i que als 34 anys va de-
cidir emprendre un viatge al voltant del
món sense gairebé diners a la butxaca.
L’aventura de Lina Bögli va ser en el seu
temps un exemple heroic de l’emancipa-
ció de la dona i un exemple anticipat al
qual podien recórrer els moviments fe-
ministes del segle XX. I no només pels
aspectes valerosos d’un periple solitari
que va durar deu anys, sinó també per-
què, segons va transcendir després, el vi-
atge va ser el pretext per rebutjar la pro-
posta dematrimoni d’un oficial polonès,
de qui estava enamorada, però al qual
no va voler arruïnar la carrera militar
amb una existència aburgesada. I, a la
tornada del viatge, hi va haver una sego-
na renúncia almateix pretendent, aques-
ta vegada perquè la dona va voler defen-
sar la seva pròpia independència.

Marthaler va escriure i va dirigir Els
viatges de Lina Bögli el 1996 i des d’a-
leshores la conserva en el seu repertori
com una peça de mitjà format, lluny
dels seus muntatges habituals amb im-
portants escenografies i nombrosos re-
partiments. Per a la crònica i reposició

de la inusitada experiència femenina, el
director va reunir cinc intèrprets, una
actriu, Catriona Guggenbühl, al paper
protagonista, i quatre actors: un narra-
dor, un cantant, un músic i un locutor
radiofònic que, com un intrús en l’ama-
ble evocació de l’aventura, narra el pre-
sumpte homenatge que es ret a Lina Bö-
gli en el seu vuitantè aniversari. És un
element anacrònic que envaeix demane-
ra subreptícia el relat, i que serà reitera-
dament silenciat cada cop que arriba a
oïda de la dona indignada.

Dirigida amb una disciplina enèrgica
pel personatge femení, de les instrucci-
ons de la qual més d’una vegada els ho-
mes intenten escapolir-se amb mandra,
la crònica es desenvolupa amb una viva-
citat extraordinària i una multiplicitat
de llenguatges sorprenent. El que en al-
tres mans seria una narració investida
de serietat apologètica i un sever ritme
teutònic, Marthaler ho resol amb unes
escenes dotades d’una alegria interna
subtil i constant. Cal subratllar la comici-
tat excepcional ambquè el narrador evo-
ca veus i ambients d’escenaris exòtics
–Nova Zelanda, Samoa, Hawaii...– i uns
inserits musicals dotats d’una jovialitat
feliç, un suport esplèndid de les inter-
vencions del tenor i de les accions corals
d’una sonoritat captivadora. Sens dubte,
un dels espectacles estrella d’aquesta
edició del Temporada Alta.c

DAVID RUANO

‘Un fràgil equilibri’
aterra al Lliure

Aulus Gel·li vol lectors
conscients que llegir
aguditza la memòria
i exercita l’eloqüència

JUSTO BARRANCO
Barcelona

R
ius d’alcohol, una profun-
da insatisfacció vital i una
guerra verbal sense quar-
ter. És el perillós còctel
amb què Edward Albee va

elaborar el 1962 l’obra teatralQui té por
de Virginia Woolf?. I sens dubte va en-
certar amb els ingredients. El text arri-
baria aviat a la gran pantalla amb una
pel·lícula tan ferotge com inoblidable
de Mike Nichols protagonitzada per
una parella que també ho era en la reali-
tat, uns Elizabeth Taylor i Richard Bur-
ton en estat de gràcia etílica. Fins al
punt que els quatre actors que encar-
nen els dosmatrimonis del film aconse-
guirien ser nominats a l’Oscar, i Taylor
i Sandy Dennis (que va donar vida a la
innocent Honey) el guanyarien. Tot un
bombó interpretatiu i un desafiament
que ara reprenen quatre actors cata-
lans –EmmaVilarasau i Pere Arquillué,
Ivan Benet i Mireia Aixalà– sota la di-
recció de l’argentí Daniel Veronese.
Després d’uns dies de funcions prèvies,
aquesta nit es produirà l’estrena oficial
al teatre Romea, tan sols quatre dies
després que al Lliure arribés una altra
obra d’Albee, Un fràgil equilibri, en què
les relacions de parella i, sobretot, les
mentides i convencions sobre les quals
ens recolzem per viure, són també les
protagonistes.

“Va ser Calixto Bieito qui em va
proposar dirigir Qui té por de Virginia
Woolf? al Romea”, explica Daniel Vero-
nese (Buenos Aires, 1955). “Tenien ga-
nes de fer-la i a mi també. Dónamolt de
joc a actors i director, és molt lúdica.
L’esperit d’Albee és burleta i sempre
prova de fer-te trepitjar les seves tram-
pes, que et sentis incòmode i que vegis
que hipòcrita que és la vida i que poc
d’humà tenim els humans de vegades”,
prossegueix, i apunta que les obres d’Al-
bee, com La cabra o qui és Silvia?, que el
va fascinar, no són una exageració tan

gran, tret de certs paràmetres humorís-
tics. “Quan hi ha amor hi pot haver pas-
sió, guerra i mort”.
AQui té por...un professor universita-

ri alcohòlic i la seva dona –filla del presi-
dent de la universitat i capaç d’humiliar
el seu marit contínuament– convida un
jove matrimoni a sopar. La batalla serà
cruel... “És una història d’una parella on
hi ha lloc per a l’odi, el fracàs, la frustra-
ció, la culpa, les acusacions i, sobretot,
la fantasia. Necessiten crear-se una rea-
litat fictícia per suportar estar junts”.
Veronese, que assegura que no ha tin-
gut en compte la versió cinematogràfi-
ca, diu de l’elenc que “sónmolt mal·lea-
bles, s’atreveixen a jugar-se-la. Aquí no
hi pot haver una actriu que no es des-
pentina. Si a Emma li dic que es tiri a un
barril de quitrà, s’hi tira. I Pere igual.
De vegades els falta l’aire a causa de
l’energia que posen en escena”.c

Oriol Pi
de Cabanyes

Arquillué i Vilarasau s’enfronten al Romea a ‘Qui té por de VirginiaWoolf?’

DebilitatperAlbee

]Després d’assolir èxit de
crítica i públic en l’obertura
del Temporada Alta, Un fràgil
equilibri ha aterrat al Lliure
fins al 27 de novembre. El
muntatge de Mario Gas, amb
Rosa Novell com a matriarca
d’una família burgesa en estat
d’equilibri precari, mostra uns
personatges lúcids, de vegades
descarnats, incapaços de resol-
dre els seus problemes vitals
(Rosa Renom, Mia Esteve i un
tel·lúric Albert Vida). I sub-
mergits en l’alcohol.


