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Emma Vilarasau, en una escena d’Els dies feliços

Els dies feliços

Autor: Samuel Beckett
Traducció i direcció: Sergi
Belbel
Lloc i data: Teatre Lliure
de Gràcia (15/V/2014)

JOAN-ANTON BENACH

Si ara mateix em fessin triar la
interpretació més colpidora,
més impressionant enregistra-
da a Barcelona en l’exercici tea-
tral 2013-2014 que aviat s’aca-
ba, crec que no en trobaria cap
altra que superés la que Emma
Vilarasau acaba d’oferir-nos al
Lliure de Gràcia amb Els dies
feliços de Samuel Beckett. El fi-
nal de la representació, amb
tot el públic pràcticament dem-
peus aplaudint l’actuació, sens
dubte, excepcional de l’actriu,
era la prova concloent d’un
d’aquells fenòmens de seduc-
ció abassegadora que de tant
en tant es produeixen entre
l’escenari i el públic. També,
esclar, s’aplaudia amb fervor la
sortida a saludar del director
Sergi Belbel i de tot l’equip ar-
tístic i tècnic de l’espectacle.
Immersa la concurrència en

un entusiasme general, a la vo-
ra de la meva butaca veia es-
purnejar els ulls d’alguns es-
pectadors-es, observació que
em convencia –a més del gran
èxit de Vilarasau– del triomf

insòlit de Belbel. El director,
en efecte, acabava d’aconse-
guir que Beckett... fes plorar
(!). Em consta que Sergi Belbel
atorga una alta cotització a
l’emoció escènica –que en bo-
na part comparteixo–, proba-
blement massa menystinguda
des que un brechtisme mal di-
gerit la desà a les golfes de les
mercaderies espúries. Ara, jo
penso que Beckett en general, i
El dies feliços en particular, ex-
hibeix un humor singular, a es-
tones terriblement sarcàstic
en el qual submergeix els pro-
tagonistes de les grans metàfo-
res de la soledat, de la insatis-
facció, del fracàs, de la inútil es-
pera... tot plegat al·lusions tene-
broses a una contemporaneïtat

deshumanitzada que poden
deixar l’espectador en un estat
d’ànim reflexiu, potser ca-
vil·lós però probablement una
mica més lúcid que abans de la
funció. Beckett no demana
compassió pels seus personat-
ges, sinó comprensió pel que
signifiquen i pel que ens vol
dir la seva situació. Beckett no
explica, ni de bon tros, desgrà-
cies lacrimògenes.
Prescindint de la preexis-

tent i magnífica de Joaquim
Mallafrè, la traducció de Sergi
Belbel ha estat feta amb l’ordi-
nador (suposo) i amb unes tiso-
res, usades prudentment. Tot i
això, hi ha alguns talls en el
comportament de Winnie
(Emma Vilarasau), la protago-

nista, senzillament incompren-
sibles i d’altres, que saben
greu, en el de Villie (ÒscarMo-
lina), el company/marit de la
dona, sobretot unes falques al
diari que l’home està llegint.
De totamanera, on la interven-
ció de Belbel ha estat més de-
simbolta –sinònim eufemístic
de desvergonyida– és en la di-
recció del recital de ganyotes i
expressions facials de l’actriu,
cas que no tot sigui improvisa-
ció d’ella, i en la concepció del
paisatge escènic.
A veure. Beckett demana un

“camp d’herba (...) que fa una
muntanyeta al mig” i Belbel en-
carrega o accepta que Max
Glaenzel dissenyi un pedrus-
call colossal a tot l’ample de
l’escena, fet amb aquell realis-
me entranyable de les associa-
cions de pessebristes, amb la
muntanyeta convertida en una
mena de ruïna altirosa on els ar-
tesans nadalencs hi posarien
l’anunci de l’àngel als pastors.
Pel que fa al llenguatge del ros-
tre de Vilarasau, extraordinà-
riament explícit –l’actriu, real-
ment immensa, sap ser melan-
còlica, trista, tràgica, còmica,
grotesca, pallassa...–, aquesta
expressivitat és el cor mateix
de l’espectacle. Ni Peter Brook,
ni Sanchis Sinisterra amb l’esti-
mada i esplèndida Rosa Novell,
ni al seu dia Carme Sansa...,
van fer res semblant.
Justament la naturalitat de

la dona, enfonsada en el desert
fins al coll (i que hauria d’aca-
bar cantant), és la imatge, hau-
ria de ser la imatge de l’aliena-
ció més sinistra.c
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Aquest cap de setmana se cele-
bra la Nit Europea dels Museus
(aquest vespre) i el dia interna-
cional dels Museus (diumenge).
Entrada gratuïta, prolongació
d’horari, obertura nocturna, con-
certs, tallers, conferències, visi-
tes guiades o dramatitzacions tea-
trals són algunes de les propostes
dels museus.
A nivell europeu hi participen

més de 4.000 museus de 40 paï-
sos. Només a Barcelona ciutat i la
primera corona metropolitana hi
hamés de 70 espais. A Girona, on
coincideix amb el final de Temps
de Flors, hi ha jornada de portes
obertes en set museus.
S’incorporen a la cita nombro-

sos espais, com la Filmoteca de
Catalunya, el recinte modernista
de Sant Pau, el castell de
Montjuïc, la Fabra i Coats i la Ca-
sa del Guarda del Park Güell, en-
tre d’altres. També oferiran ac-
cés lliure espais tan populars
com la Pedrera, el museu del FC
Barcelona, el Macba, el Picasso i
la Miró. Hi ha activitats tan dis-
pars com jazz al Born; projecció
de pel·lícules de Chaplin a la
FundacióTàpies, o una visita gui-
ada a l’estudi museu del fotògraf
Centelles.c
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obrendenit
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