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Belbel i Vilarasau s’apassionen amb ‘Fedra’

rò cada paraula pot tenir molts 
sentits. A Belbel no li fa por que el 
vers pugui espantar el públic: 
“Mentre hi hagi pulsió eròtica, 
aquesta obra serà actual”, defensa. 

Una culpa devastadora 
La passió pels versos de Racine la 
comparteix Vilarasau: “Només es-
coltant el text et puja l’esperit”. Per 
l’actriu, com per Mercedes Sampie-
tro, que interpreta Enona, és la pri-
mera experiència en vers: “Mai ha-
via fet una obra en vers. Les emoci-
ons estan al límit, són sentiments en 
estat pur. Fedra parla del desig però 
també de la culpa. Quan la culpa 

s’apodera d’una persona pot fer que 
ja no vulgui lluitar més i que deci-
deixi abandonar la partida. Una cul-
pa et pot enroscar en un pou del 
qual només et pot treure una altra 
persona”, afirma l’actriu catalana. 

Vilarasau va ser qui va suggerir 
a Belbel portar Fedra als escenaris, 
després de llegir-ne un fragment 
per a una escena de Barcelona: “Sa-
bia que seria fàcil convèncer el Ser-
gi. Estava convençuda que li vindria 
de gust fer una cosa petita després 
del TNC”. Actriu i director tenen 
una llarga relació. Col·laboren des 
de fa dècades amb obres com Tàlem 
(1990), El criptograma (1999), 

El director Sergi Belbel i l’actriu Emma Vilarasau a les escales del Teatre Romea durant la presentació de Fedra, que es podrà 
veure fins al 15 de març. MANOLO GARCÍA 

L’actriu interpreta un dels grans personatges de la mitologia grega al Teatre Romea

ARTS ESCÈNIQUES

Fedra és un dels grans personatges 
de la mitologia grega. Néta del Sol, 
filla de Minos –rei de Creta– i de Pa-
sífae –la dona que es va enamorar 
bojament d’un bou i va concebre el 
minotaure–, desitja sexualment el 
seu fillastre. Aquest amor ocult, 
desbordat, i autodestructiu, acom-
panyat d’un terrible sentiment de 
culpa, acabarà en tragèdia. L’actriu 
Emma Vilarasau anhelava posar-se 
a la pell d’aquesta reina malalta 
d’amor des que va fer l’obra Barce-
lona. I el director Sergi Belbel volia 
dirigir la Fedra del dramaturg fran-
cès Jean Racine (1639-1699) des de 
feia dècades. La passió compartida 
d’actriu i director es podrà palpar i 
escoltar a partir de dimarts des de 
les butaques del Romea.  

“Fedra sempre m’ha apassionat. 
És la segona obra que més m’agra-
da. No confessaré la primera”, ex-
plica Belbel. La relació del director 
teatral amb Fedra ve de lluny. “El 
1985, a la Universitat Autònoma, 
vaig muntar aquesta obra amb Lau-
ra Conejero. Tenia 22 anys i vaig fer 
una traducció de l’obra de Racine 
en vers. Ara he tornat a traduir els 
1.654 versos alexandrins i ha sigut 
una experiència impactant perquè 
t’adones de tot el que has après. 
Només he traduït un vers igual”, 
explica el director i dramaturg.  

Per Belbel, a l’obra de Racine la 
paraula té un “poder carnal” que 
supera qualsevol text: “És un mo-
nument a la paraula dita. Una per-
sona invident la pot entendre igual 
que una persona vident”, assegura. 
“El vers de Racine és com un cor 
bategant”, afegeix. La gran ambició 
de Racine era que els versos fossin 
fàcils d’entendre. Hi ha poc lèxic, 
no hi ha més de 700 paraules, pe-
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Sensualitat 
“Mentre hi 
hagi pulsió 
eròtica, 
aquesta obra 
serà actual”, 
diu Belbel

Mor Luis Marsans,  
el pintor de Proust 

oteques, partitures, cases abando-
nades, vitrines i natures mortes. 
Pintava –no copiava– llocs que li ha-
vien agradat o amb els quals havia 
tingut una relació especial.  

Marsans va fugir a França amb la 
seva família durant la Guerra Civil. 
El 1947 va viatjar a Mèxic i als Estats 
Units. Quan va tornar a Barcelona 
va començar a estudiar al taller de 
Ramon Rogent i Perés. Va treballar 
amb el grup Dau al Set. Com molts 
altres artistes, passava els estius a 
Cadaqués, on va conèixer Salvador 
Dalí, Max Ernst, Man Ray i John Ca-
ge. Fins que, com explicava en una 
entrevista amb Josep Casamartina 

a El País, en va tenir prou: “Ja n’hi 
ha prou de surrealistes! I em vaig re-
tirar completament; a part que vaig 
deixar d’anar a Cadaqués i, a més, va 
morir Duchamp... I llavors vaig tor-
nar al concepte tradicional de la 

pintura, vaig tornar a dibui-
xar i a considerar les coses 

com déu mana”. 
A la Barcelona dels 

anys 70, on convergi-
en artistes com Tàpi-
es, Foix, Brossa, Ro-

doreda, Gil de Biedma, 
Vargas Llosa i Gabriel 

García Márquez, Marsans 
va decidir iniciar un camí en 

solitari al marge de les tendènci-
es del moment. Va desenvolupar 
una pintura refinada i subtil difícil 
de catalogar. El seu funeral serà 
avui les 12 a l’Església Ortodoxa de 
Barcelona.e 

OBITUARI

El pintor Luis Marsans (Barcelona, 
1930) va morir divendres a la nit als 
84 anys. Marsans, reconegut arreu 
del món, va decidir girar els ulls cap 
a la pintura figurativa, allunyat de 
l’art d’avantguarda. Amic de Marcel 
Duchamp i Salvador Dalí, va asso-
lir la fama amb els seus gravats i di-
buixos inspirats en En la recerca del 
temps perdut, de Marcel Proust. Va 
exposar a les principals galeries de 
París, Barcelona i Madrid. Va ser un 
autor que, sobretot, va recrear bibli-
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Una de les obres de Marsans que es van  poder veure 
a la Fundació Vila Casas el 2013. FUNDACIÓ VILA CASAS

Agost (2012) i, més recentment, Els 
dies feliços (2014).  

A Vilarasau, dalt de l’escenari, 
l’acompanyen Lluís Soler (Teseu), 
Xavier Ripoll (Hipòlit), Jordi Bana-
colocha (Teràmens), Queralt Casa-
sayas (Arícia) i Gemma Martínez 
(Panopa/Ismene). “És una obra co-
ral. Tots els personatges tenen una 
gran importància. Hipòlit és com-
plicadíssim d’interpretar. És l’ho-
nestedat en estat pur, era impor-
tant trobar una persona pura i el 
Xavier Ripoll ho és”, diu somrient 
Belbel. Fedra es podrà veure al Te-
atre Romea des del 20 de gener fins 
al 15 de març.e


