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Un home indolent que es passeja 
per la vida amb sorprenent indife-
rència. Estrany i estranger de si ma-
teix. Amb la consciència adormida 
que, a poc a poc, es va despertant 
entre les parets de la cel·la on espe-
ra la guillotina. Va cometre un in-
comprensible crim sense que l’as-
saltés cap mena de culpa. Així és el 
protagonista de L’estranger, la pri-
mera novel·la d’Albert Camus, que 
arriba demà al Teatre Lliure de Grà-
cia en una adaptació de Carles Al-
faro i Rodolf Sirera que dirigeix el 
primer. Francesc Orella i Ferran 
Carvajal comparteixen el paper 
d’aquest inadaptat Meursault en 
una aposta teatral que busca en-
dinsar-se en el seu pensament.
 El director valencià recorre al 
desdoblament del personatge en 
els dos actors per recrear el naixe-
ment de la pròpia consciència. Per 
remoure, en el dialèctic joc escè-
nic, els fantasmes. «És el mateix jo, 
en estats diferents», diu. 
 Peça fundacional de l’existen-
cialisme, la novel·la que Camus va 
escriure el 1942, en plena segona 
guerra mundial, aprofundeix en 
l’«absurd i la casuística de l’exis-
tència; en l’arbitrarietat del des-
tí», subratlla Alfaro. Estendard de 
l’apatia i l’escepticisme, Meursault 
no actua mai per pròpia voluntat, a 
excepció del tret –«seguit, després 
d’una pausa, de quatre trets més», 
remarca el director– amb què va 

matar un àrab. La condemna va més 
enllà d’aquest crim i es projecta so-
bre l’individu incapaç de mostrar 
cap sentiment davant la tomba de 
la seva mare. També és significativa, 
afegeix Alfaro, la seva relació amb 
Marie. «Quan aquesta li pregunta si 
l’estima i si es casaria amb ella, ell li 
respon que no, però que si vol es ca-
sarà perquè és un fet sense impor-
tància».

Màrtir de la veritat

Hi ha en Meursault molts trets per al 
debat. És un individu que arrossega 
l’hàbit de la franquesa. «Té la malal-
tia i la virtut de ser incapaç de mentir 
o fingir», i això origina, segons Alfa-
ro, certa empatia amb el personatge. 
«Provoca enveja escoltar un home 
tan autèntic. És un màrtir de la veri-
tat». Una sinceritat que planteja in-
terrogants: «¿Es pot conviure sen-
se mentir? ¿És necessària certa hi-
pocresia?».
 «Estranger de si mateix i de la so-
cietat», Meursault deambula pel 
món sense haver-se adonat de la se-
va existència, diu Alfaro. Aliè als va-
lors i els models de comportament 
que l’envolten; a les decisions col-
lectives, s’instal·la en la passivitat ab-
soluta. «És un ésser diferent que no 
vol ser diferent. El seu objectiu és no 
significar-se però acabarà fent-ho 
amb l’homicidi».
 En el paisatge negre d’aquests 
temps, els Meursaults es multipli-
quen. «Jo en veig molts, fins i tot pel 
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Judici a la 
consciència
Francesc Orella i Ferran Carvajal es 
desdoblen a ‘L’estranger’ de Carles Alfaro

33 Dos en un 8Francesc Orella i Ferran Carvajal són Meursault.
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que fa als sentiments. Gent que 
pren distància respecte del seu 
món emocional, incapaç de com-
prometre’s ni en les idees ni en la 
parella. Ara resulta molt temptador 
optar pel plaer davant d’un destí 
tan fosc; adoptar una moral sense 
culpa», observa el director. 
 ¿Què fem amb els nostres pe-
cats? Heus aquí una altra de les 
qüestions que emergeixen en la 
novel·la. Als ulls d’Alfaro, Camus 
creu en un Déu de la consciència. 
«No hem de delegar, hem de carre-
gar amb els nostres actes». L’únic 
jutge és un mateix. «La justícia és 
la pròpia consciència», postil·la. H  

«Instal·lat en la 
indiferència, 
Meursault és un 
estranger de si 
mateix», diu Alfaro

ESTRENA AL LLIURE DE GRÀCIA DEL CLÀSSIC D’ALBERT CAMUS FINS AL DIA 28

Sisa i Flavià 
prorroguen 
a La Seca
La parella continuarà dues setma-
nes més amb Tan bé que anàvem a La 
Seca-Espai Brossa després de l’èxit 
del seu exercici metateatral de difí-
cil etiquetatge. Carles Flavià i Jaume 
Sisa es retroben per parlar d’ells ma-
teixos i del món que els envolta. Tot 
amb l’humor sorneguer, amanit 
amb música, de dos homes amb una 
trajectòria plena de peripècies.

DEL 15 AL 25 DE MAIG

Teatre català a 
l’Off West End 
de Londres
La companyia Bots & Barrals pre-
sentarà en anglès, amb la direcció 
de Sílvia Ayguadé, El verí del teatre 
(Rodolf Sirera) i Contra la democràcia 
(Esteve Soler) a l’Arcola Theatre, sala 
independent que ofereix autors no 
britànics a l’Off West End. La mostra 
de teatre català contemporani tam-
bé inclou una lectura d’Après moi, le 
déluge, de Lluïsa Cunillé.

COBERTURA A SÍRIA

Pulitzer per al 
fotoperiodista 
Manu Brabo
El fotògraf asturià d’Associated 
Press és un dels guardonats d’aques-
ta agència amb el prestigiós premi 
per la seva cobertura de la guerra de 
Síria, «amb imatges memorables en 
perill extrem». Javier Bauluz va ser el 
1995 el primer fotoperiodista espa-
nyol que va guanyar el Pulitzer.

Els artistes a la picota
3Juan Navarro dirigeix Gonzalo Cunill a ‘Tala’, demolidor flagell del món cultural
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El títol de la novel·la –Tala– ja sinte-
titza les intencions de Thomas Bern-
hard (1931-1989), flagell incansable 
d’una societat que el fastiguejava. 
«Es refereix a la tala d’artistes. Artis-
tes comprats-talats per l’estat-socie-
tat», addueix Gonzalo Cunill, prota-
gonista i creador, juntament amb 
Juan Navarro, de l’adaptació que es-
trena avui la Sala Beckett. Una de-
molidora invectiva contra el món ar-
tístic de Viena, exportable a tots els 
àmbits i a l’aquí i ara. 
 L’obra parteix de fets autobiogrà-
fics. D’un sopar artístic amb l’alta 

cultura vienesa al qual va assistir 
l’escriptor i poeta. «En el text es de-
dica a desmembrar tothom. És una 
crítica ferotge a la institucionalitza-
ció del teatre, dels artistes; al segui-
ci de personalitats que embolcalla el 
món cultural», declara Navarro, que 
ha assumit la direcció del muntatge. 
Tan contundent va ser el cop de des-
tral de Bernhard que alguns dels al-
ludits el van demandar. 
 L’acció es localitza al voltant 
d’una butaca d’orelles, punt d’ob-
servació implacable des del qual un 
home (Cunill) radiografia el paisa-
natge vienès i, en general, tota la so-
cietat. «L’autor parla de les trampes 

ADAPTACIÓ A LA SALA BECKETT DE LA NOVEL·LA DE THOMAS BERNHARD

de les relacions socials, de l’amor, 
de l’envelliment... Totes les trampes 
a què ens sotmet la societat i en les 
quals anem caient una vegada rere 
l’altra», argumenta Navarro. 

EMOTIVITAT / Hi ha també a l’obra una 
«emotivitat i un sentimentalisme» 
absents en la majoria de la produc-
ció de Bernhard, convenen els crea-
dors. Aquests afectes apareixen en 
relació amb la figura de la Joana, 
una actriu fracassada que se suïcida 
i l’enterrament de la qual precedeix 
aquest sopar en honor d’un actor 
viu i reconegut. Heus aquí la doble 
contraposició (afalac-mort, èxit-fra-
càs) i el rerefons, segons Navarro, de 
com la institucionalització de la cul-
tura moltes vegades desvirtua el ta-
lent. Per a Toni Casares, director de 
la Beckett, aquest text és un «lament 
per la pràcticament impossibilitat 
que els artistes mantinguin la seva 
puresa». H33 Gonzalo Cunill, en el muntatge de ‘Tala’.
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