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MARTA LEBLANC

Si la funció és Happy days (1961),
de Samuel Beckett, o si la funció és
Oh les beaux jours (1963), de Sa-
muel Beckett, segur que hi apareix
laWinnie. Per a l’espectador, i tam-
bé per al lector i fins i tot per als
seus intèrprets, la Winnie sempre
sorgeix del no-res, flop!, al cim
d’un monticle, a camp obert, amb
elspeus i les cames imig tors enter-
rats. A quin lloc es troba el monti-
cle?Ningúnoho sap.Coms’hapro-
duït? Tampoc. Ni tampoc per què
laWinnie es troba en aquestes cir-
cumstàncies.

Pel que fa al context, Beckett la
situa en un entorn del qual igno-
rem la història; pel que fa al perso-
natge, les úniques certeses que te-
nim, segons la descriu l’autor en la
traducció de Joaquim Mallafrè,
són les següents: “Té uns cinquan-
ta anys, ben conservada, preferent-
ment rossa, grassoneta, nua de bra-
ços i espatlles, cosset escotat, bona
pitrera, collaret de perles”. Així
doncs, es tracta d’una dona d’as-
pecte sa, en plena vida, en una si-
tuació, d’entrada, poc comuna. Ni
més ni menys. Després de l’esmen-
tada descripció, l’autor afegeix que
apareix dormint, defineix en quina
posició i situa un parell d’objectes

al seu abast. A la seva esquerra, una
gran bossa negra de la compra, a la
seva dreta, un para-sol plegat del
qual sobresurt el bec delmànec. La
Winnie dorm i sona un timbre, du-
rantuns deu segons, especificaBec-
kett. No es mou. Pausa. El timbre

torna a sonar, aquesta vegada en
un tomés agut i durant uns cinc se-
gons. I llavors laWinnie es desper-
ta i el timbre deixa de sonar i ella
aixeca el cap i fixa la vista. Pausa
llarga. Es desemmandreix, posa les
mans planes a terra, tira el cap cap
enrere, fixa lamirada al zenit i, des-
prés d’una altra pausa llarga, co-
mença a parlar: “Un altre dia diví”,
diu, i immediatament després Bec-
kett obre parèntesi.
La primera vegada que vaig lle-

gir Els dies feliços em va sorpren-
dre la quantitat d’acotacions que
conté.Dirmoltes és poc.Tant en el
primer acte, quan la Winnie enca-
ra pot arribar als objectes que té al
seu voltant o girar part del tors, en-
cara que sigui limitadament, per
comprovar si el seu company, si el

Willie, continua allà darrere del
monticle, com en el segon acte, en
el qual només el seu cap està a l’ai-
re i l’únic que pot moure són els
ulls, la boca i les parpelles. Al llarg
de tota l’obra, Beckett precisa dos
tipus de pausa, tons, puntuacions,

tipus de somriure i totes i cada una
de les accions –al detall– que l’ac-
triu ha de realitzar. Aquest últim
aspecte és el més aclaparador, es-
pecialment durant la primera part,
quan la Winnie encara pot agafar
la bossa de comprar i el para-sol, ja
que llavors algunes de les notes es

converteixenen veritables instruc-
cions: “(Es gira cap a la bossa, hi
remena a dins sense moure-la de
lloc, en treu el raspallet de les
dents, remena altra vegada, (...)
descargola el tap del tub, deixa el
tap davant, esprem amb dificultat
un regalim de pasta sobre el ras-
pall)”. Etcètera, etcètera, etcètera.
Prossegueixamb lamateixa tenaci-
tat durant diverses línies. En po-
ques paraules: Beckett no només
va escriure tot el que diu la Win-
nie, sinó també tot el que fa, com
ha de fer-ho i, fins a cert punt, com
ha de dir-ho. Com ho aconsegueix
la Winnie, és una cosa que només
saben les actrius.
Per provar de comprendre què

suposa afrontar el desafiament
quecomporta interpretar unperso-

SÍLVIA SABATÉ
Va presentar ‘Dies
feliços’ a l’Almeria
Teatre el 2011,
amb Mingo Ràfols
en el paper de
Willie. “És un text
que el tornes a
agafar després d’un
temps i hi tornes a
descobrir coses. Em
vaig quedar en la
recerca”.

ROSA NOVELL
Per interpretar a
Winnie, Novell
demanava que la
lliguessin al monti-
cle (obra de Pere
Noguera) de mane-
ra que no pogués
sortir si no era amb
ajuda. “Volia tenir
la sensació de
formar part d’aque-
lla massa”. Sobre el
seu disseny recorda
que “era molt bonic
com a peça d’art”.

Teatre ‘Els dies feliços’ deBeckett, actualment alTeatreLliure, ja és tot un clàssic del teatre contemporani,
obra a la qual s’han enfrontat endiversosmoments algunesde lesmésdestacades actrius catalanes

Algú coneix laWinnie?

CARME SANSA
“Que en la segona
part no tinguis
moviment, ho vaig
trobar molt atrac-
tiu. Potser perquè
ets només tu con-
centrada en el
text”. Sansa va fer
de Winnie amb
Joan Vallès (Willie)
al Teatre Tantaran-
tana el 2003

VICKY PEÑA
“L’actitud de
Winnie és coratjosa,
és una estratega
(riu). En el seu cas,
avançar no avança,
però s’aguanta”.
Peña va interpretar
‘Dies feliços’ amb
Miquel Cors al
Festival Temporada
Alta del 2006, en
funció única
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El personatge protagonista d’‘Els dies feliços’
és un gran desafiament per a qualsevol actriu,
enfrontada a un text farcit d’acotacions
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Enatge com la Winnie, parlo amb

Rosa Novell, Carme Sansa, Sílvia
Sabaté, Vicky Peña i Emma Vi-
larasau.CincWinnies, cincDies fe-
liços. O, si tenim en compte les se-
ves respectives traduccions, tres ti-
tulades Dies feliços (Sansa, Sabaté,
Peña) i dues titulades Els dies feli-
ços (Novell i Vilarasau).
“En els primers estadis d’estudi

del text les acotacions són una tor-
tura, però després veus que aju-
den”, emcomentaVickyPeña, i lla-
vors recordo que la setmana ante-
rior Emma Vilarasau m’havia
expressat, amb altres paraules, el
mateix, i que també Carme Sansa i
Sílvia Sabaté m’ho van comentar,
separadament, dies després. Amb
Rosa Novell hi parlo més tard, just
en el moment en què dono voltes a
com els parèntesis destorben la in-
tèrpret al principi (més enllà del
fet d’haverdememoritzarunnom-
bre ingent d’indicacions) i en can-
vi, al final, ajuden. Sobre aquest as-
pecte, m’aturo en un detall: un a
un,Beckett determina tots els som-
riures de la Winnie (quan comen-
cen i quan arriben a la seva fi o, se-
gonsproposa elmateix autor en al-
guns casos, quan s’esborren) d’una
manera, em sembla entendre, que
matisa el to de les frases intermè-
dies que l’actriu ha de pronunciar,
és a dir, que fa explícita l’actitud
del personatge. Somriure et fa dir
les coses d’unamanera determina-
da, així que empregunto si les aco-
tacions de Beckett no són en reali-
tat una manera de dirigir, i Rosa
Novell, a qui expresso el meu dub-
te, respon: “Et dirigeixd’unamane-
ra mecànica, com si t’estigués fent
una coreografia”. I despréspuntua-
litza: “Primer tens la sensació que
fas una cosa i en dius una altra”.
Bingo! És això.

Les accions i el context
En un primer instant, interpretar
la Winnie requereix aprendre’s
una composició feta exclusiva-
ment d’accions –gairebé una obra
en si mateixa– i alhora el text amb
què s’entremesclen, que, per amés
complicació, flueix de manera in-
connexa. Però una vegada apresa,
les accions ajuden la intèrpret per-
què la situenenel seucontext espa-

cial, la hi incorporen. Quan li pre-
gunto aEmmaVilarasau si en el se-
gon acte el fet d’haver d’expressar-
se únicament amb els ulls, la boca i
les parpelles és unadificultat afegi-
da, la seva resposta és: “L’angoixa
d’ella és tan gran quem’ajuda el fet
de no poder moure el cap”.
En el segon acte, a laWinnie no-

més li queden el seu cap i la seva
veu. I el Willie, esclar. El Willie
continua allà, oi? I també les pau-
ses: “Creenun ritme interior bonís-
sim”, assenyala Rosa Novell. En
efecte, el text d’Els dies feliços es
podria analitzar, des d’un punt de
vista formal, com si es tractés
d’unapeçademúsicaper a dos ins-
trumentistes. “No és un monòleg,
és un relació entre dos”; qui parla

ara és Emma Vilarasau. I a conti-
nuació descriu l’escena de la pisto-
la, un instant, al seu entendre, que
respira complicitat entre els dos
personatges. Si es tractés d’una
composiciómusical, laWinnie exe-
cutaria cada un dels temes i les se-
vesmúltiples variacions, i alWillie
l’imagino tocant el triangle, dis-
cret, amb intervencions cada vega-
da més espaiades, mentre la Win-
nie executa cada un dels temes de
manera intermitent. Vicky Peña:
“Hi ha molts paràgrafs que co-
mencen de la mateixa manera
que altres”, després s’interrom-
pen i a l’instant el discurs es re-
prèn en un punt imprevist. Sílvia
Sabaté: “LaWinnie està contínua-

ment interrompudaper algunaco-
sa que no saps d’on ve. T’has de
construir un fil de pensament in-
terior”. Emma Vilarasau: “La
Winnie te buits de consciència
que tu com a actor no tens”. De
nou Vicky Peña: “Pel que fa a la
memòria, tècnicament és un dels
personatges més difícils que hi
ha. Hi ha una discontinuïtat del
discurs lògic que el famés compli-
cat, però hi ha una coherència in-
terna.” I humor, un humor serè.
“No cal que vulguis fer gràcia; hi
és. I l’espectador ho rep”, diu
Carme Sansa.

Millor personatge, millor actriu
L’estrena absoluta en català d’Els
dies feliços va arribar de la mà de
Rosa Novell, el 28 de febrer del
1984, al Teatre Regina, dins del ci-
cleTeatreObert delCentreDramà-
tic de la Generalitat de Catalunya.
“Eres molt jove!” I respon que sí,
“no tenia ni trenta anys i havia de
fer veure que estava al final quan
tot just estava al començament”. I
m’explica que tenia uns amics,
MariaLevi i EmilioBofill, que teni-
en prop de vuitanta anys, i que ells
l’ajudaven a aclarir els seus dubtes,
em sembla entendre, sobre l’estat
d’ànim de la Winnie, sobre el seu
moment vital. “Em costava perquè
sabia que ho havia de fer veure.
Després va passant la vida i encara
vas recordant frases i dius: ara ho
entenc.” Sentint-la parlar penso
que potser la tornarà a fer. Ella ho
comenta de passada, com un pro-
pòsit instantani. I conclou: “És un
personatge que em va fer millor
actriu”. Al capdavall, Beckett no
acota.
Beckett poleix i poleix i poleix

fins a aïllar la seva obra dequalse-
vol artifici, de manera, penso,
que ens introdueixde ple en la vi-
da. Paraules i sensacions. Potser
Els dies feliços sí que té context,
però només apareix a través de
l’empatia. |

EMMA VILARASAU
“Sempre m’han fet
angoixa les pauses.
Aquí hi ha un viatge
entre que comença
la pausa i s’acaba.
Hi ha un pensa-
ment. És un viatge
silenciós. La Winnie
espera respostes
que no arriben i si
arriben no són les
que esperes”. ‘Els
dies feliços’ que
interpreta Vi-
larasau, amb direc-
ció de Sergi Belbel,
que també ha
traduït el text,
mostren una Win-
nie positiva, enèrgi-
ca

Samuel Beckett
Els dies feliços

TEATRE LLIURE
DE GRÀCIA

Traducció i
direcció: Sergi
Belbel. Intèrprets:
Emma Vilarasau
i Òscar Molina.
Fins al 22 de juny.
www.teatrelliure.
cat

Beckett poleix
i poleix i poleix fins
que aconsegueix
aïllar la seva obra
de qualsevol artifici
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