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Embarassadesadorables
CRÍT ICA DE TEATRE

Marta Marco i Clara Segura en una escena de L’espera, al Lliure de Gràcia

L’espera

Autor: Remo Binosi
Director: Juan Carlos Martel
Lloc i data: Teatre Lliure de
Gràcia (17/XI/2011)

JOAN-ANTON BENACH

El malaguanyat dramaturg vero-
nès Remo Binosi (1949-2002) re-
corda a L’espera que no hi ha res
de nou sota el sol dels poderosos.
Les famílies riques que poden pa-
gar un retir a Suïssa a la filla solte-
ra i embarassada a fi de protegir-
ne l’honorabilitat són la rèplica
exacta d’aquells nobles cristians
que tres segles enrere practica-
ven aquesta mateixa estratagema
davant una donzella caiguda en
pecat carnal de conseqüències
molt visibles. Aquestes conse-
qüències, si no s’ocultaven, tren-
carien els pactes amb el dignís-
sim (!) futur espòs que la prete-
nia verge.
RemoBinosi va inventar la his-

tòria de la bonica comtesseta
Cornèlia que a la França del
XVIII se la sotmet al tancament
previngut en companyia de la se-
va dida, que li és molt fidel. Per
ajudar les dues dones es contrac-
ta Rosa, una serventa humil, rude
i passional. El seu estat de bona
esperança facilita que Cornèlia i
ella es facin amigues després
d’unes setmanes demenyspreus i
rebutjos ben agres entre totes du-
es. Rosa i Cornèlia maleeixen la
seva sort per raons diverses. La
comtessa es nega a si mateixa,
odiant furiosament el seu emba-
ràs. Rosa lamenta la penosa situa-
ció social que té i la necessitat
d’acceptar qualsevol feina, enca-
ra que sigui en les condicions
més cruels que li siguin imposa-
des. Completant el triangle feme-
ní, la dida representa la docilitat
absoluta, l’obediència total, la ne-
gació de la mateixa personalitat.
Ni tan sols no sabem com es diu.
“Servint els altres, s’ha vampirit-
zat ella mateixa fins a perdre el
nom”.

L’espera, tanmateix, no es refe-
reix només a l’estat d’ànimexpec-
tant davant la data i l’hora final
de la gestació de les dones. L’au-
tor ha fet una radiografia llumino-
sa dels tres caràcters, a través de
la qual s’entendrà la importància
de les mutacions que en aquests
hauran de provocar els mesos de
convivència. Algun d’aquests can-
vis, atenció, tindrà el vermell en-
cès de la tragèdia inusitada. I és
que, en efecte, L’espera, que co-
mença i es desenvolupa amb els
elements i el llenguatge d’una co-
mèdia d’alta qualitat, efectua en
l’últim tramuna pirueta formida-
ble de què es deriva un desenllaç
tràgic, perfectament versem-
blant, verificació pòstuma de la
saviesa, que és molta, que Remo
Binosi va posar al text.

Per aquest i pel treball superb
del director Juan Carlos Martel i
la interpretació de Clara Segura,
Marta Marco i Isabel Rocatti,
l’obra em sembla summament re-
comanable. Sens dubte, el mun-
tatge honra els tres coproduc-
tors, el Teatre Lliure, Bitò Pro-
duccions i el Centre d’Arts Escè-
niques de Reus (CAER), on es va
estrenar uns dies enrere. Quant a
l’actuació irreprotxable de les ac-
trius, és obligat subratllar l’esce-
na en quèRosa/Clara Segura sub-
ministra a Cornèlia/Marta Mar-
co una descripció detallada de la
seducció que la va portar a lliu-
rar-se al presumpte clergue que

la va embarassar; la vivacitat i
l’alegria saludable amb què l’ac-
triu explica l’acte amorós és una
lliçó de molts quirats, mentre la
confidència canvia l’humor de la
seva oponent, que es veu impulsa-
da a un relat similar i de catego-
ria semblant. Quant a Isabel Ro-
catti, crec que fa el millor paper
de tota la seva carrera teatral. El
talent de JuanCarlosMartel diri-
gint les tres actrius es manifesta
així mateix en els altres elements
del muntatge. Són esplèndides
l’escenografia i el vestuari (Jordi
Roig), la il·luminació (Quico Gu-
tiérrez) i lamúsica original (Arri-
zabalaga).c
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