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Heu sentit a parlar del janse-
nisme? Avui, gairebé ningú
se’n recorda d’aquella doc-
trina promoguda pel bisbe i
doctor en teologia Cornelius
Jansen que l’Església catòlica
va acabar condemnant com a
herètica. Però, i al llarg espe-
cialment de la primera meitat
del segle XVII, les discussions
sobre el jansenisme feien furor
en els cercles intel·lectuals i
eclesiàstics de l’època.
Els jansenistes –que, com és

fàcil d’imaginar donades les
seves idees, promovien uns
codis morals molt estrictes–
estaven convençuts que, un
cop perduda la gràcia per allò
del pecat original, les perso-
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L’escenògraf Max Laenzel recrea un eclipse de sol per acompanyar l’amor destructiu de Fedra.

EMMA VILARASAU ES RETROBA AMB SERGI BELBEL PER TRANSMETRE’NS AMB L’AJUT DELS VERSOS ALEXANDRINS

DE JEAN RACINE TOT EL NEGUIT AMORÓS DE ‘FEDRA’ SOTA LA LLUM D’UN SOL ENCÈS

Contra una tan devastadora
passió, res no s’hi pot fer

nes neixen ja pràcticament
predestinades a seguir els
seus instints de promiscuï-
tat i a buscar el plaer encara
que això suposi la seva perdi-
ció eterna. D’aquesta predes-
tinació que ve a qüestionar la
llibertat d’elecció de l’indivi-
du, només se’n poden lliurar
aquells éssers afortunats que
hagin nascut amb una mena
de gràcia especial transmesa
des del cel. I evidentment, la
nostra Fedra no pertany al
tan privilegiat grup.
Però, què té a veure Fedra –

un personatge que prové de la
mitologia grega, i al qual han
dedicat obres des d’Eurípides
i Sèneca fins a Sarah Kane o
el mateix Salvador Espriu–
amb el jansenisme? Doncs

molt. De totes les versions
que corren pel món de la se-
va història, cap altra ha calat
tan fondo com l’extraordinà-
ria peça escènica que Jean
Racine li va escriure en ver-
sos alexandrins. I Racine va
rebre una educació estricta-
ment jansenista, i fins i tot va
dubtar al llarg de la seva jo-
ventut entre la carrera eclesi-
àstica o la literària: per sort
per a tots nosaltres, el teatre
va guanyar la partida.

Callar i morir, o morir parlant?
Aquest és el primer dilema a
què s’enfronta aquesta verita-
ble dona fatal que ho és en el
sentit més estricte del terme;
un cop es decideix a obrir la
boca, i obrir així la capsa dels

trons posant paraules a la se-
va passió pecaminosa i del tot
prohibida, ja no hi ha qui pu-
gui escapar de la destrucció,
començant per ella mateixa.
Però, quin és el terrible pecat

secret de Fedra? Doncs el d’es-
timar amb bogeria Hipòlit, el
fill del seumarit Teseu, el rei
d’Atenes. Que, per empitjorar
les coses, encara que sigui fill
d’una altra dona, no deixa de
ser també fill seu com a con-
seqüència del seumatrimoni.
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Aquest és el conflicte ple de
tràgiques derivacions amb què
se les ha de veure Emma Vila-
rasau. I aquest conflicte resul-
ta fins i tot més angoixós que
l’opressiva muntanya de sorra
i roques en què Sergi Belbel la
va ficar l’any passat, quan la
va dirigir ambmolt d’èxit a la
beckettiana Els dies feliços.
Amb el suport d’un sòlid re-

partiment en el qual destaca
la presència deMercè Sampi-
etro, Vilarasau es fica sota la
pell d’un personatge que car-
rega alhora el pes feixuc de
la culpabilitat originada pels
seus sentiments i el de la for-
ça d’un desig irreductible que
es situa per damunt de tot i de
tots. Un desig d’aquells que do-
nen la raó tant als antics grecs
que parlaven de la impossi-
bilitat d’escapar del destí que
t’hanmarcat els déus, com a
aquells altres no tan antics
jansenistes per als quals Fedra
ve a ser una bona prova de la
disposició natural al desastre
moral amb què neix una gran
part (la major part, sens dub-
te) de la humanitat no tocada
per la gràcia de Déu.
Tot i així, el jansenista Ra-

cine se n’està molt, de po-
sar-se a condemnar la seva
(anti)heroïna. Ben al contrari:
la grandesa de la seva obra es-
tà en l’equilibri amb què Ra-
cine ens presenta el personat-
ge, sense ocultar ni els efectes
terribles de les seves accions
i paraules, ni el no menys ter-
rible patiment que li origina
viure una passió tan radical-
ment sincera i real que no ad-
met cap mena d’hipocresia.
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L’excepcional Espert. FOTO: ROS RIBAS

Ho diu Lluís Pasqual en el pro-
grama de mà d’aquest espec-
tacle memorable que cal in-
cloure ja en la llista dels seus
millors: és ben cert que l’amor
és un motor. Però amb l’amor
no n’hi ha prou. L’amor no fa
pas desaparèixer ni la crueltat
ni la vilesa, del tot consubs-
tancials a la nostra natura, per
molt que de vegades els vul-
guem negar el pa i la sal, com
si així deixessin d’existir. Això
ens ho recorda constantment
Shakespeare fins i tot quan
més romàntic es posa: només
cal pensar en aquest sentit en
la immensa crueltat contingu-
da dins la història de ‘Romeu
i Julieta’. I tal com remarca el
muntatge de Pasqual, aques-
ta dualitat assoleix dimensi-
ons extremes a ‘El rei Lear’,
una obra tan abismal que l’es-

pectador hi té ocasió de pas-
sar constantment i de manera
vertiginosa des de les mostres
d’amor més extraordinàries
(la que ofereix un fill al mateix
pare que el va condemnar, o
la que atorga un fidel servidor
al mateix rei que el va exiliar i
al qual continua protegint des
de les ombres) fins a les enca-
ra més constants mostres de
vilesa extrema que assolen un
cop i un altre l’escena.
Lluís Pasqual, corregint i mi-

llorant notablement una idea
que ja era present a ‘El caba-
llero de Olmedo’, ha creat un
espectacle amb un fort com-
ponent coral que no fa altra
cosa que remarcar en aquest
sentit les conseqüències uni-
versals que poden arribar a
adquirir tant els actes d’amor
com els actes de vilesa. Tot
plegat, sense oblidar que la
presència gairebé constant
dels intèrprets, sovint asse-

guts a les seves butaques quan
no surten a l’escena que s’està
representant, té també algu-
na cosa de suggestiu element
distanciador; al bell mig de
tanta tragèdia, els mateixos
actors esdevenen espectadors

del drama que estan represen-
tant. D’altra banda, i tot recu-
perant aquella idea original
segons la qual l’arquitectura
del Teatre Lliure és en si ma-
teixa un gran artefacte esce-
nogràfic a disposició de qui en
vulgui treure profit, Pasqual
ha atorgat als mòduls mòbils
sobre els quals es sustenta to-
ta la sala un aclaparador pro-
tagonisme dramàtic: aquest
espai tan aparentment nu pot
resultar alhora intensament
espectacular. Com espectacu-
lars i magistrals resulten tam-
bé les rotundes il·lustracions
musicals o les subtils interpre-
tacions corals a cappella (fan-
tàstica, la direcció musical de
Dani Espasa) que puntuen el
muntatge, i que contribueixen
encara més a submergir-nos
en l’abisme de destrucció pel
qual es mouen els extraordi-
naris actors i actrius en estat
de gràcia (Madaula, Conejero,

Iscla, Manrique, Selvas, Bosch
i una immensa Teresa Lozano
convertida en bufó ‘raper’, ens
ofereixen interpretacions ab-
solutament sensacionals) re-
units pel muntatge. I arribats
a aquest punt, no queda altre
remei que retre homenatge a
la reina Espert, convertida en
un Lear d’antologia, que recor-
rent pas a pas totes les misèri-
es del seu personatge. Envolta-
da de torxes quan irromp per
primera vegada a l’escenari, es
pot encara endevinar en la mi-
rada i la veu del rei la ferocitat
capritxosa i el desig de rebre
vassallatge incondicional d’al-
tres temps. Després, vindran
el Lear enfurismat, i el desval-
gut, i l’embogit, i el que s’ha
convertit en un invàlid digne
de compassió… Però la gran
Espert no ens permet mai obli-
dar que cadascuna d’aquestes
imatges de Lear conté alhora
totes les altres. Teatre Lliure
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