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Primera fila    icult
Estrena d’un mite de les pulsions prohibides LLL

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

P
osseïda per la fúria de 
l’amor. Per la còlera fatal 
de Venus, dirà ella. La Fe-
dra esquinçada per la cul-

pa d’una libido impròpia, esgarria-
da. Desitja el seu fillastre, el fill que 
el seu marit, Teseu, va tenir amb An-
tíope, reina de les Amazones. ¿Com 
parar aquest desordre dels meus de-
sitjos i el meu judici?, es pregunta la 
madrastra enamorada. No troba 
cap més resposta que la mort. Així 
ho va explicar Eurípides i, uns se-
gles més tard, el 1677, Jean Racine 
va rescatar el mite i li va donar el 
protagonisme a ella, amb algunes 
variacions (com la gelosia i el fals ru-
mor de la mort de Teseu). La Fedra 
del dramaturg francès arriba demà 
dimarts al Teatre Romea amb direc-
ció i traducció de Sergi Belbel. 
 Emma Vilarasau assumeix aque-
lla dona «malalta d’una passió 
monstruosa», a la qual va redesco-
brir quan, per al seu paper d’actriu 
a la Barcelona de Pere Riera, va ha-
ver de recitar un petit fragment de 
l’obra. «Em va fascinar la riquesa de 
les paraules», explica Vilarasau, que 
va compartir el seu desig d’interpre-
tar-la amb Sergi Belbel. El destí va 
voler que també el director d’Els di-
es feliços tingués les seves raons per 
acceptar portar-la a escena. «Als 22 
anys, quan estudiava filologia fran-
cesa, la vaig traduir per muntar-la 
com a aula de treball a la UAB, amb 
Laura Conejero, que estudiava peri-
odisme. Ara l’he tornat a traduir i 
dels més de mil versos alexandrins 
que té, només un l’he deixat igual, 

la libido 
extraviada

Fedra

resultat del que he après durant tots 
aquests anys». 
 Mercè Sampietro (Enona), Lluís 
Soler (Teseu), Xavier Ripoll (Hipòlit), 
Jordi Banacolocha (Teràmenes), 
Queralt Casasayas (Aricia) i Gemma 
Martínez (Panopa, Ismene) acom-
panyen Vilarasau en el seu viacru-
cis. És la nodrissa i confident Eno-
na qui impulsa Fedra a declarar la 
seva passió. El rebuig contundent 
d’Hipòlit –al seu torn encadenat pel 
seu inconvenient amor cap a la cas-
ta Aricia, rival política del seu pare– 
encén encara més la seva flama i la 
precipita a l’infern.  
 Racine, recorda l’exdirector del 
TNC, desplaça l’atenció de l’origi-
nal grec, centralitzat en l’home, per 
«aprofundir en el desig i la sexuali-
tat femenins». Hi ha altres pulsions 
soterrades i prohibides en el text, 
anota Sampietro. La seva Enona està 
«tan enamorada de la seva mestres-
sa que és capaç de deixar-ho tot, fills 
i país, per ella». 
 Enfront del clàssic d’Eurípides, 
a la Fedra de Racine, observa el di-
rector, hi ha un gir de pulsions: els 
amos estan preocupats per les passi-
ons humanes i els servents, el poble, 
per la política i el futur social dels 
seus mandataris, de qui depenen. 
 
«UN MONUMENT A LA PARAULA» / Belbel 
eleva el text, una de les obres cim del 
neoclassicisme francès, a «monu-
ment a la paraula dita». «Un invi-
dent que vingui a veure l’espectacle 
entendrà absolutament el mateix 
que un vident», assegura. La sintaxi 
de Racine és tan descriptiva i minu-
ciosa que no necessita ni decorat. 

Emma Vilarasau protagonitza al 
Teatre Romea el clàssic de Jean 
Racine en un muntatge de Sergi Belbel

Mercè Sampietro, lluís Soler i 
Xavier Ripoll, entre altres, figuren en  
la punyent tragèdia sobre la culpa 

JULIO CARBÓ

Queralt Casasayas 
(Aricia) i Xavier Ripoll 
(Hipòlit), en l’obra.
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«L’espai el crea la paraula». Max Gla-
enzel, tot i això, ha construït una es-
cenografia en què juguen els quatre 
elements: la terra, l’aigua d’un rie-
rol, el vent i un gran Sol, símbol del 
foc abrasador de la passió.  En aquest 
espai exterior –la platea és el palau– 
hi flueixen els versos alexandrins 
«com un cor que batega; com una 
pulsió que surt de la boca i penetra 
en la pell», descriu Belbel. 
 El director i filòleg ha buscat el 
«fràgil equilibri entre l’emoció i la 
dicció» i valora l’art polisèmic d’un 
autor de paraula precisa, directa i 
poètica. «L’obra té poc lèxic, i aquest 
no és rebuscat ni altisonant, però 
Racine juga a mostrar de cada pa-
raula els seus múltiples sentits. Són 
uns versos plens de força i teatrali-
tat», remarca.
 
DEBUT EN EL VERS / Debutant en el 
vers, Vilarasau es va enfrontar al 
repte d’un treball molt diferent de 
la prosa habitual. «Normalment 
amaro les paraules en els senti-
ments. Aquí ha sigut al revés: deixar 
que el vers marqui i arrossegui les 
emocions». Explica que va comen-
çar sentint-se empresonada en una 
armadura, però un cop fets seus els 
alexandrins, «la llibertat és immen-
sa». «No és fàcil, però és una obra 
molt enriquidora. Sentir aquest text 
eleva l’esperit, i més en aquests 
temps en què la paraula està tan des-
prestigiada; els vocables s’escriuen 
a mitges en els mòbils i vivim un em-
pobriment del llenguatge». H
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ALBERT BERTRAN

33 Emma Vilarasau, al Romea, on protagonitza ‘Fedra’, de Racine.
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La tragèdia repica a casa seva. Men-
tre el seu marit, Jordi Bosch, és víc-
tima a El rei Lear del Lliure d’una 
de les escenes més esgarrifoses del 
teatre català recent, Vilarasau cri-
da esquinçada al Romea: «¡Vull  
morir!».

–¿Comprèn Fedra?
–Tots hem tingut sentiments de 
culpa i hem desitjat qui no toca-
va en algun moment. Entenc que 
una dona pugui arribar a l’extrem 
de voler morir per un desig que la 
devora. En les consultes dels psi-
quiatres hi ha molts casos així, de 
culpa per desitjar qui no toca. No 
ho pots controlar, ve de l’inconsci-
ent, de la part més animal, i si no 
coincideix amb el que la societat 
i la família desitgen de tu provo-
ca un xoc. Hi ha molts homes que 
després d’haver-se casat i tingut 
fills acaben divorciant-se perquè 
els agraden els tios. El desig encara 
és una cosa que guardem, que ens 
castiga i ens fa sentir culpables.

–¿I com més et rebutgen, més de-
sitges?
–Sí, el desig més prohibit es conver-
teix en obsessió. Perquè si ho acon-
segueixes, potser te’n vas al llit, i 
uhhh quin horror, però si no, ho 
vas idealitzant i et persegueix. Allò 
de la poma d’Eva ho van escriure 
per algun motiu. El que està pro-
hibit tira. Quan la culpa s’apodera 
de tu, no saps dir, em vaig equivo-
car, sóc humà, aquest sentiment 
és una de les coses més destructi-
ves de l’ésser humà i pot fer odio-
sa la vida. 

–L’educació religiosa no hi ha aju-
dat gaire, ¿oi?
–Als qui vam tenir una educació 
religiosa ens costa molt més allibe-
rar-nos de la culpa. El sexe al prin-
cipi el vivies com una cosa confu-
sa i no permesa ni tan sols per a tu 
mateixa. Aquest sentiment cristià 
de pensar que si disfrutes, ja ho pa-
garàs, alguna cosa dolenta et pas-
sarà. Ara els meus fills, que ja no 
han tingut aquesta educació cris-
tiana, el descobriran de manera 
molt diferent, amb llibertat, sen-
se pensar que és brut, com ho vam 
viure sobretot les nenes que vam 
ser educades amb monges. 

–Woody Allen va fer realitat el que 
va destruir Fedra. 
–Sí. Bé, ara s’accepta més quan 
es queda com a desig i no passa a 
l’acció. Ho hem vist en obres com 

Blackbird, on un  home s’enamora 
d’una nena. El que té de gran Fedra 
és que ella sola s’imposa el càstig. 
Assumeix la seva culpa quan llavors 
tothom la donava als déus. Ella no 
culpa tercers. 

–Un personatge antagònic a la vital 
Winnie d’Els dies feliços, el seu an-
terior paper. 
–La Winnie, que tornarà al juny al 
Lliure, és una supervivent que in-
tenta veure les petites coses bones 
dintre de l’absurditat de l’existèn-
cia. Si ha de jugar amb la bogeria per 
sobreviure, hi jugarà. Fedra lluita 
contra el desig però no el pot vèncer 
i no el deixa viure. 

–Vilarasau, Núria Espert, Sampie-
tro, Teresa Lozano, Mercè Aràne-
ga... Al revés de les actrius madures 
de Hollywood, que es queixen que 
no els donen papers, aquí vostès no 
paren, almenys en el teatre.
–Per al cine aquí tampoc hi ha pa-
pers. Els productors es pensen que 
al cine només hi va gent jove i expli-
quen coses per a ells quan hi ha his-
tòries meravelloses sobre gent gran 
que són la puta i dura realitat. Com 
l’última pel·lícula de Julianne Moo-
re, sobre l’Alzheimer, o la sèrie de 
Bill Murray i Frances McDormand, 
meravellosa.

–Espert actua al Lliure amb El rei Le-
ar, i Vilarasau, al Romea. ¿Duel de 
dives?
–¡Jo no puc rivalitzar amb Espert! 
Me’n sento incapaç. Té una vitalitat 
i una força envejables, i fa un dels es-
pectacles més meravellosos i emo-
tius que he vist des de fa temps. Ella 
està immensa i els altres també. Pas-
qual ha fet una meravella. Desitjo 
que hi vagin molts  a veure-ho. I que 
vinguin al nostre també, és clar. En-
cara que s’ha dit molt, vull reiterar 
que el 21% de l’IVA està matant la 
cultura. 

–La cultura, el 21% d’IVA, i les revis-
tes porno, el 4%. ¿Què sent?
–¡Que acabarem tots fent porno! H

«Allò de la poma
d’Eva ho van escriure 
per algun motiu; el 
que està prohibit tira 
i si esdevé obsessió, 
et fa la vida odiosa»

«La culpa és molt i 
molt destructiva»

EMMA VILARASAU  Actriu

Vilarasau i Sampietro, 
per primer cop juntes 
en escena, a ‘Fedra’.

A tot islamista radical com 
cal li encanta gravar-se víde-
os cutres en els quals bene-

eix l’última atrocitat comesa pels 
seus i ens amenaça als infidels del 
que ens caurà al damunt si no can-
viem d’actitud. Amb el que no 
comptava Nasr bin Alí al-Anessi, lí-
der iemenita d’Al-Qaida, era que 
existís en la seva enyorada Al-An-
dalus un humorista molt graciós 
que se li assemblava molt. Jo ma-
teix, quan el vaig veure sortir per 
la tele, vaig patir un saludable atac 
de riure, perquè em semblava te-
nir al davant Berto Romero amb 
gel·laba, unes estovalles al cap i 
una baieta groguenca penjant-li 
de la boca. I no vaig ser l’únic, ja 
que el tema no va trigar a conver-
tir-se en trending topic a les xarxes 
socials. Amb el riure havíem topat, 
i aquell talòs ja podia dir el que vol-
gués, que tot Espanya s’ho estava 
prenent en conya.
 Com s’ha pogut comprovar 
amb això de Charlie Hebdo, aques-
ta mena de gent encaixa molt ma-
lament que se’n riguin d’ells; per 

tant, això és el que s’ha de fer. És 
perfectament compatible –la cor-
tesia no exclou pas el coratge– amb 
cruixir-los amb míssils i perseguir-
los amb drones fins a eliminar-los. 
Es tracta, bàsicament, de minar-
los la moral. Al cap i a la fi, una de 
les coses que ens separen d’ells és 
el sentit de l’humor, que a nosal-
tres ens en sobra i a ells els en fal-
ta. I no serà la primera vegada que 
ho fem: Chaplin ja es va riure de 
Hitler, Tarantino va presentar el Ku 
Klux Klan com uns cretins amb ca-
pirot a Django desencadenado, i Tor-
rente, passant a prop d’una senyo-
ra embolicada en un burca, clama-
va: «¡Ahí va, la bruja Piruja!».
 Tota aquesta gent acostuma a 
prendre’s molt seriosament a si 
mateixa, però no vol dir que nosal-
tres hàgim de fer el mateix. Quan 
algú li imposava un respecte sem-
blant a la por, Dalí se l’imaginava 
amb un cagalló al cap i se li’n reia 
a la cara. Una cosa semblant hau-
rem de fer quan surti per la tele un 
d’aquests idiotes de l’horror, per-
què no sempre podrem tenir a mà 
el bonàs de Berto perquè ens ajudi 
a desactivar-los. H

El sòsies
de Berto

RAMÓN

De España

Una de les coses 
que ens separen 
d’ells és el sentit  
de l’humor

deesi


