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La ronda, de l’austríac Arthur 
Schnitzler, és un dels mites del 
teatre del segle XX. Escrita el 1900 
no es va estrenar fins al 1920, a 
Viena i Berlín, i a causa del seu alt 
contingut sexual, va generar un 
dels escàndols més monumentals 
de la història del teatre. El 1998, 
Sam Mendes la va recuperar per a 
la Donmar Warehouse londinenca 
i li va encarregar a David Hare la 
revisió del text, a banda de temptar 
Nicole Kidman amb el paper 
protagonista. Un cartell prometia 
veure-la nua, però finalment l’únic 
que es va despullar va ser el seu 
partenaire, Ian Glen. Tot un èxit. 
Dotze anys abans, Mario Gas va fer 
al Romea –aleshores Centre 
Dramàtic de la Generalitat–  La 
ronda, amb un cul de Lluïsa Castell 
de reclam que Àurea Márquez 
recorda amb total nitidesa.

Márquez, David Selvas, Nao 
Albet i Maria Rodríguez Soto són 
els quatre valents que han acceptat 
el repte de muntar la versió de 
Hare, titulada L’habitació blava, al 
Romea, amb direcció del mateix 
Selvas i de Norbert Martínez. I val 
a dir que Márquez va assumir el 
desafiament de seguida, tot i que 
en un primer moment el pícar de 
Selvas li va dir que tirarien més cap 

a l’humor que cap al sexe. “Però 
durant els assajos –avança 
l’actriu– ja vam veure que havíem 
de posar tota la carn a la graella”, 
és a dir, que hi hauria marro. 
Márquez no es ruboritza i, valenta 
de mena, diu que ho havia de fer i 
que  ha estat “una manera de 
treure’s de sobre moltes manies”. 

Sexe a banda, l’obra presenta un 
altre desafiament: muntar deu 
escenes que no sumen, és a dir, que 
expliquen històries sense 
connexió les unes amb les altres. 
Kidman i Glen feien els cinc 
personatges femenins i els cinc 
masculins, respectivament. Al 
Romea, són quatre actors, però 

amb el mateix repte d’haver-se de 
“ficar a sac” dins el paper, sense 
processos. 

El comú entre les deu escenes és, 
esclar, les relacions íntimes que 
mantenen els personatges. I la 
funció del sexe “com a via 
d’escapament, de contacte”, ens 
diu Márquez. Ella, per exemple, fa 
de dona casada amb un polític que 
té una aventura amb un noiet. 
També fa d’actriu que s’enrotlla 
amb un aristòcrata. “Són 
personatges que només es poden 
trobar mitjançant el sexe. Parlant, 
no s’entenen, però al llit s’acoblen 
perfectament”, afegeix. 

Selvas i Martínez van apostar 
per la versió de Hare perquè era 
més actual. El que més ha costat 
els actors, de fet, és “treure’s de 
sobre La ronda, on hi ha tots els 
tòpics de primers del segle XX, 
molts dels quals són avui dia 
ridículs”.
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Fer aquesta 
obra ha estat 
una manera de 
treure’m de sobre 
moltes manies

Avís per a navegants: en aquesta obra hi ha marro!

Cardant 
la gent 
s’entén
El Romea estrena 
‘L’habitació blava’, 
adaptació de David 
Hare de ‘La ronda’ de 
Schnitzler. L’ Andreu 
Gomila es ruboritza 
amb Àurea Márquez

 Ja ho veuen, benvolgut 
Senat, estem en plena època 

de canvi. Ascensions i caigudes, 
arrossegadors que arroseguen 
menys, antics genis que ja no ho 
semblen, petits que s’han fet 
grans... Ei, ei, paro, perquè aquí 
està la clau. Petits que s’han fet 
grans o petits que semblen haver-
se fet grans.

 Posarem només un exemple: 
quan va obrir el Teatre Goya, 

fa tres anys i mig, pocs podien 
pensar que una obra nascuda a la 
Sala Trono de Tarragona com 
Parlour song s’hi arribaria a 
estrenar mai. No per l’autor, ni per 
la directora, ni pel repartiment. 
Sinó pel concepte.

 Les obres que es creen en 
espais petits, bé la Beckett, 

la Flyhard, la Trono o la Muntaner, 
estan pensades perquè les vegi 
poca gent per funció, 50 o 60 
persones a tot estirar. Busquen la 
proximitat, el missatge directe, 
que escoltem cada paraula, més 
que el fet escènic total. No perquè 
no vulguin, sinó perquè no poden. 
No tenen ni diners, ni espai.

 Doncs ara tenim Parlour 
Song (Trono) al Goya i 

Burundanga (Flyhard) a La 
Villarroel. Però també hem tingut 
el cicle de cartes al Lliure (a 
Montjuïc quan el cast era popular i 
a Gràcia, quan era menys 
conegut). El TNC va muntar una 
peça de l’indie Jordi Oriol. I al 
Borràs hi ha arribat a estar Claudio 
Tolcachir amb La omisión de la 
familia Coleman. Fins i tot Sònia 
Gómez, la reina de l’underground, 
ha estat al Mercat de les Flors!

 Vostès diran: això vol dir que 
els que eren petits s’han fet 

grans. Potser tenen raó, perquè bé 
que Julio Manrique dirigeix el 
Romea i fa cinc anys estrenava a 
la Beckett i a l’Espai Lliure. Però 
podem ser una mica dolentots i 
embolicar la troca: no serà que els 
productors busquen coses 
baratetes, o que s’han quedat 
sense idees i estiren la mà als que 
només tenen idees per 
sobreviure? El cert és que La 
Cubana omple cada nit el Tívoli. 
Qüestió de risc.  –Andreu Gomila

Brutus
‘Alternatius’
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