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NúriaEspert iLluísPasqual reviuen
laFedrad’Espriu35anysdesprés
El Lliure obre la temporada amb una lectura d’‘Una altra Fedra, si us plau’

Núria Espert i Lluís Pasqual ahir al Lliure de Montjuïc
MARTA PÉREZ / EFE

JUSTO BARRANCO

Barcelona

Una sessió única. De memòria,
d’homenatge i de transmissió
d’una obra que, sense buscar-ho,
va servir en el seumoment, en ple-
na transició, d’estendard per la lli-
bertat. I és que demà a la nit el
Lliure de Montjuïc acull una tro-
bada d’amics per fer una lectura
molt especial, plena de records i
comentaris sobre tot el que va pas-
sar al voltant d’Una altra Fedra, si
us plau, la irònica versió que Sal-
vador Espriu –es compleixen
cent anys del naixement– va es-
criure del mite clàssic a petició
de Núria Espert. Una obra breu,

de tot just 45 minuts –l’actriu li
va dir que no feia falta que durés
dues hores, que amb una hora i
45minuts ja n’hi havia prou, però
sembla que ell només va enten-
dre la part final–, que va dirigir
en la seva accidentada estrena a
Girona el febrer del 1978 un jove
Lluís Pasqual. Accidentada per-
què l’intèrpret que donava vida a
Hipòlit, Gabriel Renom, va ser de-
tingut després de tres funcions
perquè pertanyia a Els Joglars,

als quals s’acusava d’injúries a les
forces armades a La torna.

I és que, després que Albert
Boadella s’escapés del Clínic el 27
de febrer a la tarda, es va cursar or-
dre dedetenció contra la resta d’ac-
tors de La torna i Renom era el
més fàcil de localitzar. La funció
del dia 27 a Girona es va suspen-
dre amb el teatre Municipal ple, i
Espert fins i tot va trucar des de
l’escenari al governador civil deGi-
rona per intentar que hi deixessin
actuar Renom. A les funcions de
Barcelona el va substituir Abel
Folk. Unes funcions que van ser
tot un crit –literal i en veu alta– a
favor de la llibertat, amb el presi-
dentTarradellas en una llotja, pan-
cartes i comunicats sobre la situa-
ció d’Els Joglars.

Però, a més a més,Una altra Fe-
dra, si us plau va suposar l’inici
d’una llarga amistat entre Espert i
Pasqual, a qui l’actriu recordava
ahir aleshores com “un angelet; te-
nia 26 anys, però semblava que en
tingués 15”. I Espert, Pasqual, Folk
i Joan Faneca reviuran demà
aquesta particular Fedra. Ja no hi
haNadala Batiste, ni Conchita Bar-
dem, ni Fabià Puigserver, però a
canvi en la lectura participaran
Montserrat Carulla o Pere Arqui-
llué i hi tornarà a haver arròs per
evocar la platja, una cadira de ví-
met imúsica en directe “per inten-
tar recordar el que era la nostra Fe-
dra”, va dir Pasqual.

Una Fedra que, va recordar Es-
pert, va arribar quan ella tenia
“una necessitat immensa d’un can-
vi” després de les seves celebrades

obres amb Víctor García. “Vaig te-
nir la idea boja queEsprium’escri-
gués una Fedra i em va ajudar
molt Maria Aurèlia Capmany. Fal-
tava el director, i Terenci Moix,
amb qui parlava, consultava i reia,
em va dir que havia d’anar al petit
Lliure de Gràcia on hi havia una
persona extraordinària molt jove.
Vaig veure el seu Leonci i Lena i
vaig quedar meravellada. Li vaig
explicar a en Lluís el que volia i
em va dir que sí. Després ell va ex-
plicar que havia tingut molta por.
Va ser el principi d’una amistat
amb a majúscula. Jo venia d’una
època turbulenta, i treballar amb
en Lluís i en Fabià va ser com ser
en un spa, vaig tornar a ser jo ma-
teixa”, somriu. I apunta sobre
l’obra que Espriu “potser en va es-
criure la major part somrient”.

I és que, davant els estereotips,
per Pasqual Espriu tenia “un gran-
díssim sentit de l’humor”. “Una
tarda vaig sortir ambmal de panxa
de tant riure amb ell. Tenia una rà-
bia absoluta aMargaret Thatcher i
deia, ‘miri, no és una dona, sota la
faldilla se li nota la titoleta’. No-
més tenia vuit o deu llibres a casa,
la resta els donava a una amiga, a
qui els demanava si els necessita-
va, i em va dir: ‘Jove, sap què fan
els llibres a casa? Pols. Molta pols’.
Era molt graciós. Quan li vaig dir
que el seu principi de l’obra no s’hi
podia posar, em va respondre:
‘Vostè és el demiürg, jo només hi
poso les paraules, i de paraules
se’n posen de menys i de més’”.c

La detenció de l’actor
Gabriel Renom per
‘La torna’ va impedir
acabar les funcions
de la Fedra a Girona
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i compra!
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Pep Tosar anuncia el tancament
definitiu del CírcolMaldà coinci-
dint amb les mil representacions
de Sa història des senyor Som-
mer, l’obra dePatrick Süskind, di-
rigida per XicuMasó, que l’artis-
ta mallorquí fa vint anys que in-
terpreta. Tosar, que va assumir
la direcció del Círcol Maldà l’oc-
tubre del 2008, ahir va emetre
un comunicat en què lamenta
que “les retallades sobre un pres-
supost que no ha superat mai el
30% del necessari són asfi-
xiants”, però adverteix que elmo-
tiu del tancament definitiu del
Maldà no és cap altre que el fet
que expiri el contracte de llo-
guer. “Els propietaris no tenen
voluntat de renovar-lo –indica–.
Ens consta que la propietat està
en contacte amb altres profes-
sionals per iniciar una nova eta-
pa al seu local. Res a dir: hi tenen
tot el dret”.
Al llarg dels últims mesos,

l’equip del Maldà ha estat bus-
cant un altre espai on traslladar
el seu projecte, demoment sense
resultats, afegeix Tosar. “Segu-
rament continuarà bategant du-
rant uns mesos durant els quals

potser encara seria possible
empeltar-lo dins un altre espai”,
afegeix.
“Quan el 2008 vaig iniciar el

meu recorregut personal en el
CírcolMaldà sabia perfectament
on em ficava –explicaTosar–. Pe-
rò era l’única opció per mante-
nir-me fidel al meu compromís
professional: construir un teatre
a partir de les idees i no dels en-
ganyosos equilibris econòmics.
A Barcelona, en aquell moment,
eramés possible localitzar unmí-
nim de finançament per produir
un espectacle que accedir a un te-
atre per exhibir-lo”.
Ara s’acomiada –de l’11 al 29

de setembre– amb el monòleg
que va estrenar a la Fira deTàrre-
ga del 1993. Aquell cop era la pri-
mera vegada que actuava en soli-
tari i que ho feia en la seva vari-
ant del català, recorda. Una estre-
na que vamarcar un canvi deter-
minant en la seva carrera profes-
sional i personal. “Tot el que he
fet i viscut d’aleshores ençàman-
té alguna relació amb aquell es-
tiu del 1993. Podria dir el mateix
del Círcol Maldà. Per això m’ha
semblat una bona idea fer coinci-
dir el comiat de la sala amb la de
Sommer”, conclou.c

PepTosar tanca elCírcol
Maldà ambel Sr. Sommer


