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● L’escriptora Virginia
Woolf va imaginar a L’ha-
bitació pròpia que William
Shakespeare tenia una ger-
mana que també es volia
dedicar al món de la drama-
túrgia. El dramaturg fran-
cès Fabrice Melquiot va re-
prendre aquesta idea per
confeccionar una obra de
teatre onírica, que supera
una idea feminista reduc-
cionista. Tot imaginant la
decepció d’Eileen en no
aconseguir pujar als esce-
naris en una època en què
els homes interpretaven
també els papers femenins,
l’autor fa una projecció al
segle XXI per buscar qui-
nes són les persones que
pateixen la desconsidera-
ció de les dones de 400
anys enrere. El Tantaranta-
na obre amb aquest monò-
leg que es podrà veure fins
al 14 de desembre el cicle
Ella a escena, en què refle-
xiona sobre la situació de la
dona en la societat occiden-
tal actual. Carles Mallol
(Stereo), Xavier Durringer
(Veu d’homes) i Jordi Faura
i Abel Coll (Orlando XX-
XY) completen el progra-
ma.

L’actriu Elena Fortuny
és Eileen. Combinant au-
diovisual, expressió corpo-
ral i paraula, el muntatge
parteix d’un treball d’in-
vestigació en què han inter-
vingut tots els membres de
l’equip. Eileen, gràcies a la
imaginació de Melquiot, es
converteix en una mena de
musa que il·lumina els
creadors al llarg del temps.
La directora Marta Gil Polo
celebra la mirada intel·li-
gent del dramaturg, que
converteix el personatge

imaginat «en una invocació
d’aquest esperit que reivin-
dica ser valorat com a ésser
humà» abans que per la se-
va condició d’home o do-
na. El personatge cobra un
aire èpic, tràgic, que pot re-
cordar tant la Joana d’Arc
com don Quixot. Eileen no
aconseguirà triomfar.

Foc que purifica
Presumiblement, la seva
història quedarà com una
derrota inútil, a l’ombra
del que compta per al po-
der. La protagonista aca-
barà cremada a les flames
en una pira. És una morta
física que transcendeix en
aquest personatge, esperit,
que donarà llum a una no-
va lluitadora. La directora,
de fet, entén el final tràgic
com una mena de resurrec-
ció, d’un camí que porta a
l’evolució humana: Eileen
és una ànima que, gràcies a
la voluntat de cremar obs-
tacles, aconsegueix ser
més sàvia i entendre el ca-
pítol que li correspon patir.
Per això pot sacrificar-se
amb una tranquil·litat que
l’allibera.

El text de Melquiot fa
un extens anàlisi del teatre
isabelià de l’època de Sha-
kespeare i de la societat de
finals del segle XVI. L’ac-
triu, per això, es presenta
com si actués per als es-
pectadors de Londres de
l’època: descriu com és
l’escena, es desdobla en
personatges que dialoguen
entre ells, relaciona el tea-
tre amb la pesta... «És un
desplegament interpreta-
tiu», diu la directora, que
aconsegueix fer entene-
dor, pròxim i emocionant
el text.

El Tantarantana reflexiona
sobre la dona a escena
imaginant una germana

de Shakespeare
J.B. / Barcelona

Elena Fortuny és Eileen Shakespeare. / DAVID RUANO

● Factoria Escènica Inter-
nacional (FEI) aproxima
el públic a un altre exem-
ple de teatre social amb el
muntatge Las chicas del
Tres y media Floppies, un
retrat de dues dones deses-
perades, solitàries, sense
projecció vital, que són
víctimes de la drogoaddic-
ció i la prostitució. La pro-
ducció, que es representa
fins al 14 de desembre a la
nau Ivanow de la Sagrera,
respon a la voluntat col-
lectiva de la FEI: el direc-

tor Juan Carlos Martel va
descobrir el text a la Mos-
tra de Literatura Iberoa-
mericana i el va cedir per-
què Mercè Vila Godoy as-
sumeixi aquesta peça en
què evidencia el buit de
convivència. Interpretada
per Neus Bernaus i Maria
Ribera, s’ha eliminat la
majoria de referències del
text ambientat a la Tijuana
fronterera per universalit-
zar els racons de misèria.

Elles es prostitueixen
però, abans que el seu ofi-
ci, insisteix la directora,

són unes dones febles i
desprotegides que malden
per treure’s la gana i els
monos de droga i alcohol.
Les dues noies, solitàries,
mantenen una relació
d’amor i odi al mateix
temps: no se suporten però
es necessiten. Les dues ac-
trius eviten fer cap judici
dels seus personatges a es-
cena, «ens situem en el seu
lloc i mirem el seu entorn:
fem un retall de la seva vi-
da», apunta Ribera. És un
retall clònic al de molts
personatges amb circums-

tàncies diferents. Siguin
prostitutes o no. Tot perd
sentit, fin i tot les creences
religioses: ho demostra la
prostituta inexperta que és
capaç de vendre bíblies no
venals per passar un dia
més. Sense dramatisme ni
desesperança ni remordi-
ments morals. Simple-
ment per una necessitat
pragmàtica. La fragilitat
de les dues noies –tanca-
des en una habitació que
podria recordar un apara-
dor d’Amsterdam– genera
empatia amb el públic.

Desesperades i prostitutes a la Ivanow
J.B./ Barcelona

Anna Gavalda va sortir
ahir al matí de l’hotel en
què s’ha allotjat durant
aquesta estada promocio-
nal a Barcelona. Agafa un
taxi i es fixa que el conduc-
tor té la cara marcada per
algun tipus d’afecció cutà-
nia. Immediatament, la se-
va ment comença a viatjar
i construeix, sense propo-
sar-s’ho, un personatge
per aquell rostre. Una es-
cena fortuïta com aquesta
pot ser la llavor d’una no-
vel·la. «Tot em serveix per
a una història; només cal
algú que escolti. La curio-
sitat intel·lectual és la mi-
llor crema regeneradora»,
afirma l’escriptora. Gaval-
da reconeix que, tot i que
soni a tòpic fals, és el per-
sonatge qui li guanya la
partida, i qui l’obliga a re-
latar la seva història. Va
haver d’aprendre cuina per
al protagonista de Junts i
prou i arquitectura per al
Charles Balanda d’El con-
sol. En aquest darrer, va
ser la creació d’Anouk el
punt de partida de la no-
vel·la. «També tinc ganes
d’escriure sobre un ado-
lescent, però no sé si en se-
ré capaç; crec que aquesta
etapa me la vaig saltar i
vaig passar directament de
la infantesa a l’edat adul-
ta», confessa l’autora.

Gavalda sol dibuixar in-
dividus que pateixen, però
els abandona amb un som-
riure als llavis. «No tinc
clar si faig o no finals feli-
ços, però m’agrada aco-
miadar-me dels meus per-
sonatges quan estan bé,

igual que en els banquets
de l’Astèrix.» Després, la
vida continua. «M’han de-
manat que faci la segona
part de Junts i prou, però
estic convençuda que no
tenien futur com a parella,
i és millor deixar-los així»,
adverteix. «És molt bonic
quan la princesa es casa
amb el príncep, però
aquest, després, es trans-
forma en marit, i arriben la
sogra, els nens... i cal fer la
foto abans de tot això.» Pe-
rò tot i així nega que tot si-

gui complaent i, com el
protagonista de L’estima-
va, confessa que ha mal-
gastat la seva vida.

Poc amiga de l’enrenou
mediàtic de ser un feno-
men editorial, sí que gau-
deix del contacte amb els
lectors, tal com va fer di-
jous al vespre a Barcelona.
«Les xifres ho emmasca-
ren tot, i el súmmum va ser
quan en un diari l’últim lli-
bre no va sortir en la secció
de cultura sinó en la de so-
cietat», diu. «Mai he llegit

una crítica sencera. Sóc
molt sensible. Si és positi-
va no em donarà pas més
confiança, i si és negativa
tinc por que em limiti a
l’hora d’escriure», admet.

Epistolari en plena crisi
Donar a conèixer els pro-
jectes de futur de vegades
la fa desistir després d’es-
criure-hi. Tot i així, Gaval-
da va revelar ahir que el seu
proper treball tindrà la crisi
com a marc de fons. Serà
un epistolari, no pas de cor-
reus electrònics sinó de
cartes, amb la particularitat
que només hi tindrà veu
l’emissor. A l’altra banda
ningú llegirà aquestes car-
tes. L’escriptora assegura
que el nou treball per força
haurà de ser més breu que
El consol, que supera les
500 planes. La idea del lli-
bre sorgeix del tancament
de fàbriques importants a
França, i la voluntat de Ga-
valda és enfocar la història
no des del punt de vista de
l’empleat que ha perdut la
feina sinó del patró, de
l’empresari. «M’interessa
molt veure què passa amb
la família d’un home ho-
nest, que ha treballat per ar-
ribar fins on és, que no vol
tancar la fàbrica que diri-
geix i que es mulla per por-
tar la crisi; a ell, però, ningú
li evita la crisi moral», ex-
plica. És aquest home qui
reflexiona en cartes que en-
via a la seva dona. «Se’m
carregaran els diaris d’es-
querres, si és que l’esquerra
existeix encara a França»,
aventura l’autora.

Gavalda: «Hi ha res més, a banda
de les relacions sentimentals?»
L’escriptora francesa torna a captivar milions de lectors amb «El consol»

L’escriptora Anna Gavalda, ahir a Barcelona. / TONI ALBIR / EFE

● La narrativa d’Anna Gavalda capti-
va el lector, tal com va demostrar amb
L’estimava (2002) i amb Junts i prou
(2004). Ven milions de llibres i és una

RAÜL MAIGÍ / Barcelona de les escriptores més estimades a
l’Estat francès. El consol, un llibre que
de moment es resisteix a portar al ci-
nema, l’ha consolidat al cim. Diu que
obvia les xifres i només es fixa en la

resposta dels lectors, que és entusias-
ta, tal com ella ho és de l’ofici d’es-
criure. En les noves històries, les rela-
cions sentimentals en seran l’eix. I es
pregunta: «Hi ha alguna altra cosa?»


