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LES PASSIONS DEL BAIX VENTRE 

• Núria Espert interpreta 'La Celestina' en una versió de l'obra de Fernando de Rojas dirigida per
Robert Lepage

Elena Sevillano

LA FITXA
'La Celestina'
Local: Teatre Lliure. Sala Fabià Puigserver
Data: Fins al 3 d'octubre
Horaris: De dimarts a dissabte, 21 hores. Diumenge, 18 hores.
Preu: 22 euros

Els llibres de text ensenyen que La Celestina, tot i estar escrita en forma dialogada, no era
representable a causa de la seva extensió, els continus canvis d'escenari i la falta d'acotacions
escèniques. Encara que Fernando de Rojas no l'escrivís amb aquesta finalitat, les innombrables
versions teatrals que s'han fet del clàssic de finals del segle XV l'han convertit en una obra magna del
teatre mundial.

La força dramàtica dels diàlegs i la profunditat dels personatges segueixen fascinant autors i directors
de tot el món. Com el quebequès Robert Lepage, que, intrigat per una obra escrita en l'època del
descobriment d'Amèrica, en va encarregar una adaptació a Michel Garneau que reflecteix "el caos
moral d'avui", segons el director. "Garneau ha passat l'obra per un filtre de modernitat", explica
Lepage, alleujat per poder treballar sense la "pressió enorme" que suposaria per a un director
espanyol portar a escena La Celestina.

VERSIÓ SENSUAL
Com a americà, Lepage afirma que ha pogut agafar distància, i el resultat final és una versió "molt
sensual" amb un text construït a base de "frases curtes i llenguatge molt directe, amb molta
energia". L'intens treball físic dels actors és un altre dels elements que el director ha volgut imprimir al
muntatge, amb algunes sorpreses, però "molt fidel" a l'original.

Si la Tragicomedia de Calisto y Melibea, com la va titular el seu autor, es coneix ara com a La Celestina
és sens dubte perquè és en aquest personatge que recau tot el pes de l'obra. La vella alcavota, encara
que amb precedents en la literatura medieval com la Trotaconventos del Libro de Buen Amor, té tanta
potència i complexitat que de seguida es va convertir en l'autèntica protagonista de la història dels dos
amants. I també en un luxe interpretatiu per a les actrius que l'encarnen.

Núria Espert explica que feia molt temps que volia treballar amb Lepage, un dels directors més
respectats internacionalment, però que la va sorprendre la seva proposta de fer-ho amb aquest
personatge. Tot i així, va acceptar sense dubtar: "El paper m'arriba en un moment perfecte; amb 69
anys tinc la vitalitat que Robert m'exigeix i la memòria que exigeix un text d'aquestes
dimensions".

La Celestina narra la tràgica sort d'un noble enamorat, Calisto (David Selvas), i de la dama objecte dels
seus desitjos, Melibea (Carmen del Valle). Al no ser correspost, Calisto recorre a Celestina, una vella
alcavota que regenta un bordell, bruixa i curandera moguda per la cobdícia i sense cap mena de moral,
que entabana Melibea. Quan els criats de Calisto, cecs d'avarícia, reclamen a Celestina la seva part, es
desencadena el final moralitzant que, segons l'autor, provoquen les passions.
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Núria Espert com a Celestina i David Selvas en el
paper de Calisto en un moment de gran intensitat.
Ferran Nadeu
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