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Marguerite Yourcenar creia que 
no es podia construir la felicitat 
sinó des dels fonaments de la 
desesperació. I en un moment de 
crisi passional, després de la 
ruptura amb l’editor André 
Fraigneau, va vomitar Fuegos 
(1936), un poemari en prosa on 
barrejava idees sobre l’amor 
amb les històries punyents de 
personatges de l’antiguitat, com 
Fedra, Antígona, Pàtrocle, Lena, 
Maria Magdelena, Clitemnestra i 
Safo. Les tres darreres han estat 
dones abandonades i estan tan 
esquinçades pel desamor com la 
mateixa Yourcenar. Sobre 
l’escenari del Teatre Grec, i 
després de passar per Mérida, 
repetiran una lletania que pretén 
ser  consoladora, “qué aburrido 
hubiera sido ser feliz”. 

Josep Maria Pou ha estat 
l’encarregat de transformar la 
paraula de Yourcenar en teatre, 
per encàrrec de Focus i el 
Festival de Mérida, i ha afrontat 
el repte acompanyat del 
dramaturg Marc Rosich. “És un 
text ple d’imatges meravelloses i  
no podíem fer només un monòleg 
rere l’altre, perquè molts no 

tenen acció, sinó que més aviat 
són reflexions”, diu el director.  
La solució ha estat convertir 
l’autora de Memòries d’Adrià en 
la protagonista i han recorregut 
a memòries, biografies, pròlegs i 
cartes per construir el seu 
personatge, el seu esperit. “Hem 
fet que Yourcenar parli amb les 
seves criatures –afegeix Pou–, 
aquesta cosa tan de Pirandello 

que les criatures parlen amb el 
seu autor”. I qui convoca les 
heroïnes perquè la treguin de la 
situació de postració a què està 
sotmesa no és altra que Carmen 
Machi, el pal de paller del 
muntatge. El director s’ha 
envoltat de quatre fures 
escèniques que donen un sentit 
exacte a la interpretació, que 

segons Pou,  “donen tres 
dimensions a la Yourcenar”. 
Natalie Poza, amb qui Pou ha 
compartit Celobert, és 
Clitemnestra, la dona 
d’Agamèmnom. Ana Torrent, en 
el paper de Safo, “és com un petit 
cérvol: desprèn una veritat 
enorme i té facilitat per explicar 
el dolor”, anota el director. 
També hi és Cayetana Guillén 
Cuervo, amb qui Pou feia temps 
que volia treballar. En subratlla 
la sensualitat i vehemència que 
requereix una Maria Magdalena.  

Fuegos és un muntatge íntim, 
de petit format, minimalista tan 
a nivell escenogràfic com de 
vestuari, concebut per a dos 
amfiteatres i perquè el públic 
contempli l’acció des de dalt. I en 
aquesta reunió de l’autora amb 
les seves criatures es parlarà de 
passió i sobretot d’absències i se 
sentiran  reflexions terribles i 
esgarrifoses com les que 
xiuxiueja el director: “Cuando 
una mujer deja de ser amada se 
convierte en invisible”.  
 
FUEGOS 
Teatre Grec. De dv. 26 a dg. 28.

Prosa d’un amor estripat 
Les paraules de Marguerite Yourcenar arriben al Teatre Grec, on 
Josep Maria Pou dirigeix ‘Fuegos’. Per Eugènia Sendra 

Hem fet que 
Yourcenar parli 
amb les seves 
criatures, això  
tan de Pirandello

 Amb la mà al cor, 
sincerament,  aquest 

senador malaltís i pelacanyes no 
ha estat mai fan del teatre 
madrileny. La cartellera de la 
capital d’Espanya no m’ha 
obligat mai a anar-hi, com 
hipnotitzat, com ha estat el cas 
de París, Londres, Bergen, Munic 
o Berlín. I no parlem des del 
xovinisme irredempt de la 
província maltractada, sinó de 
títols, maneres de fer, etc. Però, 
però, tenim moltes coses a 
aprendre de Madrid.

 Madrid té un dinamisme que 
nosaltres hem perdut. Ara 

mateix, per exemple, acaba la 
segona edició del Fringe, que 
se’ns presenta com a creació 
d’avantguarda. Vaja, una mena 
de Radicals o de NEO, que aquí 
es van aixecar i es van deixar 
morir. Molts catalans han visitat 
Madrid aquest juliol, de Joan 
Català a Les Antonietes. I una de 
les coses curioses ha estat veure 
quatre xous de Fira Tàrrega, que 
van al Fringe sota l’aixopluc 
d’una marca, que a Barcelona 
gairebé ni existeix. És per fer-
s’ho mirar.

 Una altra cosa és dir que a 
Madrid fan les coses bé per, 

acte seguit, llençar runa sobre 
Barcelona, cosa que solen fer 
senyores i senyors de certa edat 
que, per una cosa o una altra, 
aquí no han tingut l’oportunitat 
de la qual han gaudit a la cort. Els 
polítics, sí, són culpables de 
moltes coses, i servidor no serà 
qui no els foti pedrada quan toca, 
però això de l’organització del 
talent sovint els supera.

 Un exemple. Si Jordi 
Casanovas hagués nascut 

el 1973 en lloc del 1978 ara 
mateix estaria dirigint un teatre 
gran de Barcelona. Conscient 
d’això, va muntar una 
companyia, un teatret, i no li falta 
feina. Va agafar la iniciativa. Els 
‘vells’ planyidors que es queixen 
del sistema creat pels Belbel, 
Bieito, Rigola, Pasqual, 
Manrique, o qui sigui, poden fer 
el mateix. Ara, ja ho saben: no hi 
ha pasta, però feina, a cabassos. 
A més, a Madrid no hi ha platja! 
–Andreu Gomila
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Machi, Guillén Cuervo i Torrent parlen de l’absència abillades amb models de Lorenzo Caprile.
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