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Orella i el pes de la mort

Juan Carlos Olivares

'El rey se muere', d'Eugène Ionesco. Traducció: Antonio Martínez Sarrión. Teatro de la Abadía. Direcció i espai
escènic: José Luis Gómez. Vestuari: Pepe Rubio. Il·luminació: José Manuel Guerra. Intèrprets: José Luis Alcobendas,
Jesús Barranco, Elisabet Gelabert, Inma Nieto, Francesc Orella, Susi Sánchez. Sala Fabià Puigserver, Teatre Lliure, 1
de juny.

La mort va visitar Ionesco i ell va deixar constància d'aquest encontre a El rey se muere. La llibertat
d'espai i temps que s'ha permès José Luis Gómez en la seva posada en escena és un aspecte
absolutament intranscendent. La reflexió que proposa Ionesco sobre morir -sobre el fet mateix de la
mort més que sobre el pas posterior- és independent dels ornaments de decorat, vestuari i llums. El
canvi proposat pel Teatro de la Abadía és visualment atractiu però més aviat intranscendent des de
l'estricta anàlisi de la dramatúrgia.

Quan millor retrata Gómez a Ionesco és en la nuesa, en la progressiva foscor d'un escenari que es
concentra en els personatges. És amb aquesta austeritat formal quan la poesia teatral de Ionesco arriba
al seu ple significat. El dolorós procés de l'acceptació de la mort i de l'abandó de tot el que és material i
de tots els desitjos, de tots els records, es transmet més bé si s'enganxa al treball de l'actor com la suor
freda de l'agonia. Una direcció d'escena amb l'humanisme i l'essencialisme d'un poema de Paul Celan o
d'una pel·lícula de Dreyer, una referència potser buscada en la figura femenina de la reina Margarita, el
personatge que guia el rei cap a una bona mort.

El rey se muere és un muntatge que va creixent en interès a mesura que perd elements, quan es
transforma en un monòleg recolzat per tercers personatges, com els atents assistents d'un malabarista
que construeix tot sol un equilibri impossible. Un canvi també impossible sense un actor sense fissures,
capaç de recórrer tot el procés cap a la mort que proposa l'autor sense trencar el delicat discurs del
surrealisme a l'existencialisme.

Francesc Orella és aquest actor. Sense ell seria impossible mantenir l'últim terç de l'obra. Damunt d'ell
es concentra tot el valor del text, tot i que la reina Margarita de Susi Sánchez l'acompanya amb enorme
dignitat fins a l'últim moment. Orella ha tornat a demostrar, com a La caiguda, que sap com suportar el
pes dels protagonismes enverinats. Cada segon d'aquest focus inclement està treballat com si treballés
en la seguretat de l'ombra.

Francesc Orella, amb camisa de dormir, protagonitza
El rey se muere.
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