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Dues dones de caràcter antagònic 
condemnades a conviure a la mateixa 
gàbia. Optimisme contra pessimis-
me. Vida contra mort. Olor contra 
pudor. Dues cares d’una mateixa 
moneda. El veterà Alfred Lucchetti 
ha estrenat al Teatre de Ponent de 
Granollers Olor d’ocell, un drama de 
voluntat intimista escrit per la jove 
actriu i dramaturga Virginia Sánchez 
i interpretat per la mateixa Virginia 
i per Mònica Lucchetti. Un text que 
neix del desig d’explicar una relació 
de dependència a través d’un intens 
duel interpretatiu, però que en la 
seva recerca de l’emoció tria camins 
massa previsibles que allunyen els 
personatges i el seu drama de la veri-
tat i emoció desitjables.

La senzillesa i la simetria caracte-
ritzen l’escenografia de Josep Enric 
López: dos llits calcats, velles mantes 
gastades, un parell de taules i tambo-
rets i dues tanques metàl·liques com 
a capçal. Som a la cel·la d’una presó, 
un lloc tancat que, de fet, és l’excusa, 
el detonant per portar al límit una 
relació aparentment impossible. La 
Rosa fa molts anys que és a la presó 
i fa molt de temps que va deixar 
enrere tota il·lusió i esperança, i en 
la lluita diària per la supervivèn-
cia ha endurit el seu caràcter. La 
Mar, la nova reclusa i companya de 
cel·la, és tot el contrari: incapaç de 
veure la maldat en els altres viu en 
un núvol d’il·lusió, plena de vida i 
energia. L’enfrontament inicial es 
transformarà de mica en mica en una 
peculiar relació en què una troba en 
l’altra una estimació enyorada. Però 

Emocions engabiades

La relació es produeix entre la Rosa, que fa molts anys que és a la presó, i la Mar, una nova reclusa

Alfred Lucchetti estrena a Ponent ‘Olor d’Ocell’, un drama carcerari

Després d’una 
absència
Lambert Botey

Cineasta

a un parell de  
s e t m a n e s  a l 
Cine Club de 

l’Associació Cultu-
ral es va projectar, 
j u n t a m e n t  a m b 
Lo mejor de mí, de 
Roser Aguilar, el 
documental Després 

del mur, de Berta Diumaró, que 
parla de la personal conseqüència 
que la caiguda del mur de Berlín va 
tenir per a ella. Recordem que quan 
Lluís Diumaró, el seu pare, viatjava 
per fer-ne un reportatge, va morir 
en un accident de trànsit. Tinc enca-
ra present el trastorn d’aquells dies 
de juny en què el cel es va trencar 
en mil bocins.

Lluny de qualsevol homenatge, 
Després del mur ens endinsa en un 
viatge cap a la recerca del perquè 
d’una absència massa sobtada i 
aclaparadora. Berta recorre un camí 
que la portarà a la conclusió que és 
possible estimar malgrat l’absència. 
No vol tancar cap història, sinó úni-
cament entendre-la

A banda d’una sèrie d’entrevistes 
amb gent que compartien el tre-
ball amb en Lluís, el que més em va 
interessar de Després del mur, fou 
el joc de mirades. Per un cantó, les 
que corresponen a la memòria del 
passat, ja siguin retalls del seu tre-
ball a la televisió o bé les gravades  
amb una vella càmera analògica, en 
què apareix ella quan era petita, i 
per un altre, el viatge, explicat amb 
llargs tràvelings pel mur, a les esta-
cions... La seva veu en off i la pre-
sència constant de la seva mirada, 
ja sigui davant o darrere la càmera, 
reforça la seva visió sobre un pai-
satge en el qual cerca les darreres 
petjades d’un temps pretèrit.

El que més em va interes-

sar de ‘Després del mur’ 

fou el joc de mirades
 

Després del mur va precedir a la 
projecció de Lo mejor de mí, i els 
dos films tenen força punts de coin-
cidència. En el seu film, Aguilar 
ens explica la història de Raquel 
–extraordinària Marian Álvarez–, 
una dona que decideix donar una 
part del seu fetge al seu company, 
i ho fa tot i que al llarg de la histò-
ria se n’adona que ja no vol seguir  
amb ell. Aquí, a partir del tema del 
trasplantament, fa una profunda 
reflexió sobre el dolor i l’amor. La 
conclusió del film Lo mejor de mí es 
mi vida és, malgrat el dolor d’una 
separació, un cant d’esperança, ja 
que Raquel, tot i donant una part 
del seu cos, conserva la seva prò-
pia existència. Si Diumaró planteja 
el tema d’estimar malgrat l’absèn-
cia del pare, Aguilar ens parla de  
seguir estimant malgrat l’absència 
de l’enamorament. 

Foren dues mirades serenes, dues 
absències sentides i també dos 
films excel·lents.
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un dia un fet tant tràgic com vist mil 
vegades, crema les ales de l’ocell més 
dèbil que, brut i ple de pudor, trans-
formarà les regles del joc.

El text neix del desig 
d’explicar una relació 
de dependència entre 
dues dones en una cel·la 
d’una presó

No es pot negar que hi ha en 
Olor d’ocell un intens, encara que 
poc matisat, treball interpretatiu. 
Lucchetti aconsegueix dotar de bru-

talitat el seu personatge, tot i que els 
recursos aviat s’esgoten i es repetei-
xen; Sánchez s’esforça per fer creïble 
la transformació del seu personatge 
més enllà del canvi d’un vestuari clar 
a un de fosc, però costa creure-se-
la. En el fons, el que no funciona a 
Olor d’ocell és el text, ingenu, massa 
subratllat, al qual se li veuen massa 
les costures. 

Situar la història en una presó con-
dueix a camins massa previsibles, i 
els diàlegs i reflexions sobre la vida, 
la mort i la felicitat transmeten un 
dramatisme sense poesia, sense vera-
citat, amb emocions de poca volada 
malgrat l’esforç interpretatiu que es 
fa.

L’aniversari del teatre dirigit per Frederic Roda tindrà lloc dijous   

Ponent celebra els 10 anys amb 
l’estrena d’‘M. de Rodoreda’

Granollers

Estefania Marín

No hi ha millor manera de celebrar 
10 anys de trajectòria d’un teatre 
que amb un nou espectacle i, si pot 
ser, de la companyia pròpia. Almenys 
és el que considera Frederic Roda, 
el director i impulsor del Teatre de 
Ponent des que el va inaugurar l’11 
de desembre de 1998. Així, aquest 
dijous –quan es complirà una dècada 
justa de l’obertura de l’equipament– 
Roda reunirà el públic fidel per a 
una vetllada amb “cava i pastís, com 
ha de ser”, i que tindrà com a princi-
pal atractiu la presentació de l’obra 
M. de Rodoreda. “Si una cosa sabem 
fer des de Ponent és teatre, i el fem 
bé”, diu Roda, en una clara declara-
ció d’intencions. “El que hem hagut 
d’aprendre, això sí, és com funciona 
el pati de butaques, conèixer el que 
pensa el públic i les maneres diver-

ses d’arribar-hi”. Amb la mirada 
posada en el futur, Roda admet que 
l’objectiu principal, després de 10 
anys consolidant la presència i la 
línia del teatre, ha de ser captar el 
màxim de públic possible i de tenir 
cura del que ja és incondicional. De 
moment, aquest dijous oferirà el nou 
projecte propi, M. de Rodoreda, que 
suposa la primera incursió de Txell 
Roda com a directora d’un muntatge 
de la companyia Teatre de Ponent. 

 L’obra serà, probablement, el 
darrer espectacle que s’estrena 
a Catalunya a partir de textos de 
Mercè Rodoreda, a les acaballes de 
l’any del centenari del naixement 
de l’autora. “La meva fita, a l’hora 
d’abordar el projecte, era cercar el 
to just de Mercè Rodoreda”, explica 
Txell Roda. “Calia trobar l’equilibri 
entre el seu món interior i la posada 
en escena. M. de Rodoreda és un com-
promís amb les paraules de l’autora”, 

afegeix la directora.
El muntatge, que es podrà veure 

al Teatre de Ponent durant dos caps 
de setmana, enllaça dues de les 
obres cabdals de Rodoreda, La plaça 
del diamant i Mirall trencat. És, en 
paraules de la directora, “una pro-
posta poètica plena de teatralitat i 
amb un repartiment de luxe”, format 
per Caterina Alorda, Sara Martínez, 
Savina Figueras, Txu Morillas, Agus-
tí Sanllehí i José Pedro Garcia. M. 
de Rodoreda, amb una dramatúrgia 
de Jonay Roda, és el resultat de la 
relectura de dues obres que Ponent 
va presentar dins el projecte Teatre 
i Literatura i que, a banda de retre 
homenatge a la prolífica autora, 
busca commoure un públic atent, 
sensible i exigent. “L’obra vol ser la 
mostra de fins a quin punt es pot 
transmetre la rica simbologia rodo-
rediana sense grans escenografies”, 
conclou la directora.


