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Un personatge històric
U

na mala direcció pot
perjudicar un bon
text. Una bona direc-
ció pot mostrar el
fang que llasta el

mite. La mà mestra que Mario Gas
ha posat sobre Mort d’un viatjant
d’Arthur Miller és un bon exemple
d’aquest perill revelador. Han pas-
sat seixanta anys des de la seva
triomfadora estrena a Nova York
i des d’aleshores Willy Loman és
un paper perseguit per tot bon
actor per consolidar el seu prestigi
i fer gran la seva biografia. El pro-
tagonista de Miller –un dels grans
antiherois del somni americà– és
un valor segur, una creació ferma
que resisteix sense gaires danys el
pas del temps. Però la tragèdia
americana que acabarà per engo-
lir aquest pobre home ha estat
erosionada seriosament pel crei-
xent cinisme d’un món acostumat
al fracàs. El diagnòstic del cas
Willy Loman és mort per medio-
critat. Però en aquest moment de
la història contemporània, morir
per incisió de somnis trencats no
és la més gran de les tragèdies,
tampoc a la societat americana.

Arthur Miller va construir una
imatgegairebé insuperabledel fra-
càsd’unhomecorrent–finsqueva
arribar Mamet, s’entén– sense
saber que el futur empetitiria la di-
mensió del seu èxit dramàtic.
Loman és un personatge obnubi-
lat pel mite americà –no hi ha lí-
mitsa l’ambiciódel’home,a lacon-
quista de nous horitzons–, un ve-
nedor que es veu a si mateix com
un pioner, com el guardià de l’es-
sència del triomf de la voluntat.
Una gran mentida que no mostra
l’abast del seu perniciós influx fins
ben entrada l’obra.Nomésquan es
descobreix l’autènticadimensióde
la tragèdia americana de Willy
Loman (dues escenes: amb Ho-
ward Wagner, propietari de l’em-

Rosa Renom i Jordi Boixaderas formen una parella perfecta en la carn dels Loman, els protagonistes de ‘Mort d’un viatjant’ ■ ROS RIBAS

presa, i al final, el breu monòleg de
la seva esposa-vídua), Mort d’un
viatjant justifica la seva reputació
d’obra major de la dramatúrgia
contemporània.

El classicisme de la direcció
d’escena de Mario Gas posa enca-
ra més de manifest els danys que
el temps ha causat al text. Una di-
recció clara, recolzada en una tra-
ducció d’Eduardo Mendoza sòlida,
de gran fluïdesa dramàtica, ins-
tal·lada en una escenografia que
sàviament trasllada al centre de
l’espai dramàtic la soledat de la
carrera del viatjant. Aquesta cinta
de quitrà que tant serveix per sen-

tir la més crua realitat com per
construir fràgils castells de cartes.
Un punt indefinit entre dues di-
mensions, com va descobrir David
Lynch a Lost highway.

No hi ha res que pertorbi una
obra de referència. Tot el contrari.
La direcció d’intèrprets és ex-
cel·lent. Tot i que algun personat-
ge secundari està menys cuidat i
no es pot parlar d’un conjunt har-
mònic en la qualitat interpretati-
va, els protagonistes ofereixen un
recital de talent. Hi ha la sorpresa
de Pablo Derqui com a Biff Loman,
a l’alçada d’un personatge que al
llarg de l’obra reivindica la seva au-

tonomia fins a l’enfrontament; la
constatació del serè mestratge de
Rosa Renom, en el difícil paper de
l’abnegada Linda Loman, aquell si-
lenci tan difícil d’interpretar fins
que destapa la seva amarga fondà-
ria en les últimes paraules (“Som
lliures”)davant latombadelaseva
tragèdia; i,perdescomptat, l’esgla-
iador treball de Jordi Boixaderas,
subtil, emocionant i virtuós en els
viatges del passat al present, de
l’esperança autoinduïda al desco-
briment de l’horitzó perdut. Enor-
me. Una actuació que confirma
que Miller va crear un personatge
per a la història. ■

Jordi Boixaderas
executa un
treball subtil,
emocionant,
virtuós, en la pell
de Willy Loman.
Enorme

Teatre

@Amèrica. Una societat
necessita, per explicar-se,
posar per escrit la seva tra-
gèdia. Una societat tan jove
com la nord-americana
construeix la seva tragèdia
a partir de l’obsessiva revi-
sió d’un dels seus mites fun-
dacionals: la persecució de
la felicitat. En altres parau-
les: el somni americà. Mos-
trar el son com un malson
ha sigut un dels temes re-
currents dels seus literats i
dramaturgs en els últims
noranta anys. Tot i que en
acabar la Primera Guerra
Mundial el mite no s’havia

convertit en dogma
–s’havia d’esperar a la pros-
peritat consumista dels
anys 50 per convertir-lo en
un tòpic universal–, es co-

mençava a intuir el miratge
d’aquest lema col·lectiu.

@ La família. Una de les
grans mentides de la cultu-
ra nord-americana és el
respecte i la protecció dels
valors de la família tradicio-
nal. Tot i que els guions de
sobretaula s’entesten a glo-
rificar aquest model –una
imatge fixada al voltant
d’una taula presidida per un
gall dindi rostit–, aquesta
societat s’ha dedicat en tot
l’últim segle a destruir tot
allò que podria haver per-
mès mantenir uns llaços es-

tables en el nucli familiar. Ni
el model urbà, de comuni-
cació, educatiu o laboral fa-
cilita que es reafirmin les
relacions intergeneracio-
nals. Autors com ara Euge-
ne O’Neill (Llarg viatge cap
a la nit, a la foto de l’esquer-
ra) o Sam Shepard, fins i tot
Thornton Wilder i la seva
nostàlgia, han creat retrats
demolidors de famílies fra-
cassades, incapaces de res-
pondre a la felicitat fixada
per la constitució.

@ L’èxit. El fracàs (professi-
onal, econòmic, social) és

la gran medusa de la mi-
tologia nord-americana.
Curiosament, pocs autors
han buscat un component
de crítica política a un sis-
tema que sotmet els seus
membres a una constant
pressió per respondre a
l’autoimatge que s’han
imposat com una societat
de triomfadors. La majoria
de dramaturgs –inclòs Ar-
thur Miller (a la foto de la
dreta)– s’han abocat a es-
bossar les ferides emocio-
nals d’aquest pes, conver-
tint el conflicte en una
cosa individual. L’excepció

és David Mamet, amb
obres tan reveladores
sobre els estratagemes
del sistema com Glengar-
ry Glen Ross.


