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Abans de començar, la directora 
Magda Puyo ens vol deixar ben 
clar quin és l’escenari de l’obra: 
l’illa de Wight (Regne Unit). “Són 
allà, al lloc que va ser l’epicentre 
de la contracultura europea de 
finals dels anys 60 i que 
representa aquella generació 
que ara té més de 60 anys i que 
ens ha deixat el món que ens ha 
deixat”, dispara. La qüestió és 
que tindrem dues dones en 
escena: Madeleine (Mercè 
Arànega) i Frances (Anna Güell), 
l’esposa del seu amant. Poca 
broma, doncs, amb la situació. 
Però ja els avisem: no hi haurà 
ganivetades. Sobretot perquè 
l’home que les ha unides, en 
Martin, acaba de fer-los el salt 
amb una noieta de vint-i-tants.

“Gràcies a aquesta trobada 
podran curar les seves ferides i, 
alhora, adonar-se que han 
apostat la seva vida a una cosa 
–en Martin– i que potser 
aquesta aposta no era la bona”, 
ens explica Puyo. “La ràbia que 
porten a dins l’aboquen sobre 
l’altra”, ens avisa Puyo, que 
parla d’una bomba de la guerra 
que totes dues tenien sota els 
peus i que, finalment, esclata. 
Bona metàfora.

No es pensin, tanmateix, que 
el Martin surt molt mal parat. I 
això que a la Sala Muntaner, 
l’equip que fa L’alè de la vida és 
100% femení. “Elles van triar i 
quan tries, quan t’enamores, 
prens decisions i en negues 
d’altres”, diu la directora, que 
tampoc no se sorprèn davant la 
certa condescendència de 
Frances i Madeleine cap al seu 
ex. “Tothom té dret a tornar a 
començar”, diuen en referència 
a la nova aventura del paio.

Puyo, en llegir l’obra per 
primer cop, ja va quedar 
sorpresa davant la capacitat de 
Hare de retratar la psicologia 

La dona i l’amant
Magda Puyo dirigeix Mercè Arànega i Anna Güell a ‘L’alè de la vida’, una obra  
de David Hare sobre el fracàs d’una generació. Per Andreu Gomila

femenina, fins al punt que cap 
dona de les que faran aquesta 
obra, des de la il·luminadora a la 
mateixa directora, han sentit 
que el que explicava el 
dramaturg britànic els era aliè. 
“Té una gran capacitat per 
entendre l’ésser humà”, diu.

Darrere de tot –o davant–, a 
L’alè de la vida hi ha una crítica 
generacional molt potent de 
Hare, nascut el 1947, a la seva 
pròpia quinta. Madeleine, més 
d’esquerres, i Frances, més 
conservadora, no sols parlaran 
de Martin. I, de fet, l’ex és 

l’excusa per parlar del seu món i 
posar-les cara a cara. “Són dues 
formes de vida que es posen en 
lluita”, afegeix. 

El combat entre les dues 
dones no és només emocional, 
sinó també ideològic. Amb un 
repte enorme per a la directora: 
assumir el llenguatge de Hare. 
“En la paraula hi és tot, 
l’emoció, el moviment, el ritme”, 
indica Puyo, que troba traces 
pinterianes en l’obra. De fet, 
podríem parlar de Celebració o 
Traïció, dues peces del Nobel 
anglès que hem vist en els 
últims anys. Però això és David 
Hare, cosa que vol dir un text 
més concret i una piconadora 
emocional que se’t tira a sobre 
a ritme de rock and roll.

L’alè de la vida se sentirà a la 
Sala Muntaner a partir del 
dimecres 28.

En la paraula de 
Hare hi és tot, 
l’emoció,  
el moviment,  
el ritme...
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‘L’HABITACIÓ BLAVA’ 
L’últim gran David Hare que hem vist 
a Barcelona és l’adaptació que va fer 
de ‘La ronda’, d’Arthur Schnitzler, al 

Romea fa dos anys i mig. La va dirigir 
David Selvas.

‘CELOBERT’ 
Ferran Madico, també al Romea, 
va dirigir el 2006 el gran ‘hit’ de 

Hare. El 2012, Josep Maria Pou la 
va recuperar per al Teatre Goya, amb 
Roser Camí en el lloc de Marta Calvó.


