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Sovint, quan entres en un mu-
seu d’història natural, et trobes
sales plenes de grans aparadors
molt escenogràfics dins dels
quals es reprodueix de manera
congelada i eterna –tan eterna
com qualsevol altra cosa
d’aquest univers; és a dir, con-
demnada, més tard o més d’ho-
ra, a la desaparició– una escena
de temps remots protagonit-
zada per espècies avui extingi-
des. Doncs bé, aquesta és, pre-
cisament, la impressió que em
provoca la potent escenografia
que Sergi Belbel i l’escenògraf
Max Glaenzel han construït per
a l’omnipresent Winnie i el gai-
rebé invisible Willie, la parelleta
que protagonitza aquest superb
text de Samuel Beckett. Diria
que al Lliure, la Winnie i en Wi-
llie se’ns presenten com el que
són, i com el que som tots: com
una espècie en vies d’extinció
ficada en un gran decorat desèr-
tic envoltat d’uns miralls que,
per cert, ens permeten veure
de tant en tant bocinets del cos

reptant d’en Willie, amb tanta
dificultat com els veu la seva do-
na. Però què són aquests petits
entrebancs que ens posa la vi-
da, comparats amb la convicció
que encara tenim al davant un
nou dia feliç? I per arrelar-nos
ens aquesta ferma convicció
que semblen negar les circums-
tàncies reals, cal fer com fa la
Winnie –alhora patètica, com-
movedora, bleda, valenta, co-
varda, lluitadora i ridícula, tal
com ens transmet molt bé la
portentosa interpretació d’Em-
ma Vilarasau– i dipositar una
mena de confiança cega en el
valor protector que ens oferei-
xen els rituals.
Primer de tot, cal oferir a Déu

Nostre Senyor les oracions ma-
tinals. I, després, fer inventari
diari dels objectes, els afectes
i les persones que formen part
del nostre món: mentre siguin
presents i ens continuïn preser-
vant del buit definitiu, tot va
prou bé, encara. De fet, només
cal fixar-se en el paper que ju-
ga en Willie en l’existència de
la Winnie: anul·lats gairebé del
tot els vincles comunicatius i/o

amorosos, el que compta és la
simple presència del marit. Fins
i tot quan arribi el segon acte
de l’espectacle i l’autoengany
s’hagi transformat en una es-
purna de rabiosa lucidesa –els
ulls de Vilarasau ho diuen tot,
en aquest sentit–, la Winnie en-
cara podrà continuar cantant el
vals de La vídua alegre, mentre

continuï tenint la intuïció que el
marit encara és viu, confirmada
per algun grunyit. Per molt que
Sergi Belbel insisteixi a remar-
car i vulgui donar suport a l’opti-
misme amb què la Winnie plan-
ta cara a l’abisme en què s’està
precipitant la seva existència,
fins i tot ell acaba rendint-se a
l’evidència, quan arriba la se-

gona part del seu molt notable
muntatge. Al cap i a la fi, quan
la Winnie fa recompte de re-
cords i de coses, es comporta
com una perfecta obsessiva. I
ningú sap tan bé com un obses-
siu que aquests recomptes i in-
ventaris no són res més que un
tap que intenta taponar l’angoi-
xa. Teatre Lliure (Gràcia)
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LA CRÍTICA PER RAMON OLIVER

Sergi Belbel porta al Teatre Lliure aquesta obra de Samuel Beckett amb escenografia deMax Glaenzel. DAVID RUANO


