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ORLANDO
Diu l’actriu Katelijne Damen que una
persona coneguda seva, quan va
saber que es disposava a interpretar
el personatgemés cèlebre de tota la
literatura de VirginiaWoolf, li va dir
queOrlando tractava d’algú que no
voliamorirmai. Però el director Guy
Cassiers, elmateix que l’any passat
va desplegar tot el seu talent escènic
i videogràfic per fer-nos viatjar cap a
El cor de les tenebres en companyia de
Joseph Conrad, troba que el que passa
és ben bé tot el contrari: Orlando, en
realitat, estàmassa ocupat/ocupa-
da amb la vida per perdre el temps
pensant en lamort. I això que ell/ella
(Orlando, quan vivia la reina Isabel I
d’Anglaterra, era un home, peròmés
tard va canviar de sexe sobtadament,
d’un dia per l’altre) de temps per
posar-se a pensar, n’ha tingut tant
com vulgueu: quan VirginiaWoolf
acaba la seva biografia inacabable
d’un personatge inspirat en la seva
amant Vita Sackville-West, Orlando ja
fa forçamés de tres segles que és en
aquestmón, i demoment nomostra
cap intenció d’abandonar-lo. I malgrat
tot, tampoc us cregueu que li ha
sobrat el tempsmés que a nosaltres:
com suggereix Cassiers, la seva fam

de viure ha sigut sempre tanta que
els segles li han passat volant. Cosa
queWoolf visualitzamagistralment
mitjançant una escriptura en què
les transicions temporals i sexuals es
produeixen també a una velocitat
vertiginosa i com si fossin la cosa
més natural delmón.Woolf, d’altra
banda, es deixa contagiar del tot per
la vitalitat del seu personatge, per
la seva recerca de la bellesa, l’amor,
la passió i l’art; si altres textos de la
cèlebre integrant del grup de Blooms-
bury deixen entreveure clarament els
trets depressius que portarien la seva
autora a endinsar-se en un riu amb les
butxaques plenes de pedres, Orlando
ens lamostramés juganera, divertida
i sensual quemai: no és estrany que
Cassiers disposi en el seumuntatge
de quatre càmeres per visualitzar
tota la intensitat emocional i totes les
aventures existencials del personatge
deWoolf. Això sí: a l’hora d’escriure,
Orlando s’ho pren amb calma: tres-
cents anys ha trigat a completar el seu
poema El roure. Perfeccionista! R.O.
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