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L’AMOR: UNA MALALTIA,
UNA VOCACIÓ, UNA DECEPCIÓ
JOSEP MARIA POU I LES SEVES EXCEL·LENTS ACTRIUS DEIXEN A LA VISTA

LES PASSIONS TRENCADES DE MARGUERITE YOURCENAR

TEATRE
•NOHAS TROBAT RESMILLOR?
PER PASSAR L’ESTONA
T’AGRADARÀ
NO TE LA PERDIS
OBRAMESTRA

L’APUNTADOR

LESEMOCIONSDEPERALADA

Siesteuaramateixgaudintde la
programaciódePeralada2013,
éspossiblequetambéseguíssiu la
dePeralada2012.Vaserdurant la
passadaedicióquan, iperencàrrec
delmateix festival,el fotògrafEddy
Kelelevacaptar les imatgesqueara
podeuveurea l’exposicióEmocions,
quevamoltmésenllàdeserun
recullgràficd’actuacions iesficaallà
onnoarriba l’ullde l’espectador, i
quehadonatorigenal llibreFestival
CastelldePeralada: l’escenaride
lesemocions.Finsal17/8.Parcdel
CastelldePeralada.Entradalliure.

ELTEATREPRENLAPARAULA

ComamínimpelquefaalGrec
2013, laprenperdarreravegada.
El cicleorganitzatpelBITfinalitza
ambunatrobadaentreJordiCoca i
el creadorargentíClaudioTolcachir
(Elvientoenelviolín),queensparla-
rand’estètica teatral ipolítica:el te-
atre foradel teatre?Estariabétrobar
a lasala representantsdelsnostres
partits,aveuresi s’hi senten identifi-
cats.26/7. InstitutdelTeatre.Plaça
MargaridaXirgu,s/n.€Entrada
gratuïta.C12h.

ELCOLISEUMFAMOLTAPOR

Apartird’ara, seràdifícil veure la
sumptuosa façanad’aquest teatre
queabanshaviasigutungranpalau
del cinemasensesentiruncalfred
per totel cos.AmbColiseumHorror
Experience, l’espai s’hatransformat
perunsdiesenunamenadegran
túneldel terrorenquèesreuneixen
totselsestimatsmonstresdel cine-
mai la literaturadeterrorqueus
puguinveniral cap.Ambl’al·licient
extraque,mentre fugimde lesseves
urpes,podremrecórrer raconsdel
teatrequenohavíemvistabans.
Finsal28/7.TeatreColiseum.
GranVia,595.Entrades:www.
grupbalana.comitaquilles teatre.

Vaser escrita el 1935,

quan la sevaautora

tenia trenta-dos anys

i el seugranamor

d’aquellmoment , l’editorAndré

Fraigneau, la va abandonar.El

pes insuportabledel desamor, la

vaportar llavors a fer el quemai

havia fet i el quemaino tornaria

a fer: deixardebanda ladiscreció

personal pel quees refereix als

propis sentiments i parlarper

unavegadad’aquestdolor íntim

enprimerapersona.Bé, nodel

tot.Tal com lavadefinir la seva

mateixa autora,Focsésunaobra

concebudacomunacol·lecció

depoemesd’amoro, si es vol,

comuna sèriedeproses líriques

que tenen l’amor i lamancança

d’aquest comafil conductor. I

aquests textos envanplens, de

pensaments extretsdel seupropi

diari íntim, encaraque, com

adverteix lamateixaYourcenar,

s’expressind’una formaprou

crípticaper evitar el terrenyde

les confidènciespersonalsdeta-

llades. PeròYourcenarva sentir

alhora lanecessitat de recórrer

a l’altra granviadecanalització

dequè se serveix l’escripturaper

transmetre sentiments íntimsde

qui està escrivint: lanarració. I

comqueYourcenar sentiauna

veritable feblesaper l’antiguitat

clàssica, va centrar aquest com-

ponentnarratiu enungrapatde

granspersonatgesmésomenys

mítics, tots ells provinentsde

l’antigaGrècia, ambunaúnica

il·lustre excepció, lade lapeca-

doraMariadeMagdala.L’autora

que, anysmés tard, va fer enel

seu llibreméscèlebre (Memòries

d’Adrià) queunemperador romà

narrés la sevapròpiahistòria, va

decidir alhoraque tresd’aques-

tesdonesmítiques esmereixien

tambéel seupropimonòleg. I

aixòvadonar lloc aSafo o el suïci-

di,Clitemnestra o el crim iMaria

Magdalenao la salvació.

MARGUERITE,

FETA TOTUNPERSONATGE

El cas és que sense aquests tres

monòlegs probablement no tin-

dríemara l’espectacle que arriba

alGrec calentet des del Festival

deMèrida.Tal comellmateix

afirma, fer teatre a partir d’un

material quenohanascut com

a teatre és quelcomque aJosep

MariaPou li desperta una certa

recança. Per aixòmateix, quan

li vanproposar per primer cop

dirigir aquest projecte, la seva

primera opció va ser dir queno.

Fins que va topar ambaquestes

tres donesmonologant comho

farien enun teatre i va veure clar

l’estructura teatral queoferia

l’obra deYourcenar. Llavors,

MarcRosich es va encarregar de

donar formaaun text enquè, a

bandad’incorporar fragments

d’altres obres de l’autora, és l’au-

toramateixaficada sota la pell de

CarmenMachi la que s’incorpo-

ra a l’escenari.

PURGA CONTRA LAMELANGIA

DeiaYourcenar que aques-

ta obra seva no requeria cap

comentari introductori, perquè

l’amor total s’imposa sempre a

la seva víctima comunamalaltia

i comuna vocació. I això no ad-

met comentaris. En tot cas, Pou i

Rosich sí que comenten que, per

ells,Fuegos ve a ser unamena

de purga en què, abocant tot el

patiment que la rosega per dins,

l’autora intenta buscar una via

de sanació. Encara que la sana-

ció parteixi d’assumir les pes-

simistes reflexions sobre el fet

d’estimar que l’autora compar-

teix amb els seus personatges.

Amb la poetessa Safo deLesbos,

encarnada perAnnaTorrent,

que en la seva joventut va exaltar

els plaers de l’amor físic entre

dones. Amb la reinaClitemnes-

tra, interpretada perNathalie

Poza, que tothom recorda com

l’assassina del seu rei, i ningú

com la seva víctima. I, natural-

ment, amb laMariaMagdalena

deCayetanaGuillénCuervo, que

quan era prostituta era posseïda

per homes que no veien la seva

ànima, i que va acabar estimant

unDéu fet homeque veia del tot

la seva ànimaperò es negava a

veure el seu cos.

RAMONOLIVER

FUEGOS

DeMarguerite Yourcenar. Dramatúr-
gia:Marc Rosich.Dir.: JosepMaria Pou.
Int.:CarmenMachi, CayetanaGuillén
Cuervo,Nathalie Poza, Anna Torrent.
Data:Del 26al 28/7. Lloc: TeatreGrec.
Pg. SantaMadrona, 36.dPoble Sec
(L3).(933161000.€16-28euros.
C22h.
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