
34

cultura 
DIMECRES, 28 DE GENER DEL 2015 ara   

Vargas Llosa, 
l’estimat del 

Teatro Español 
de Madrid

●● Ara, actor. El Teatro Español de 
Madrid estrena aquest dimecres la 
quarta peça consecutiva del premi 
Nobel Mario Vargas Llosa, Los cuen-
tos de la peste, amb el reclam afegit 
que l’autor esdevé ara actor en una 
reescriptura del Decameró de Boc-
caccio en què interpreta el duc Ugo-
lino. L’Español de Madrid s’ha con-
vertit en el cuidador del vessant te-
atral de Vargas Llosa –amb una de-
sena de peces escrites des del 1985–, 
que és l’autor viu més estrenat pel 
centre dramàtic municipal al llarg 
de la història recent. A Vargas Llosa 
l’acompanya en el repartiment Ai-
tana Sánchez-Gijón, amb qui el No-
bel va pujar per primer cop a un es-
cenari teatral amb la lectura de La 
verdad de las mentiras. En el repar-
timent hi figuren també Marta Po-
veda, Óscar de la Fuente i Pedro Ca-
sablanc, que interpreta el paper de 
Giovanni Boccaccio. Tots sota la di-
recció de Joan Ollé. Les quatre es-
trenes de Vargas Llosa a l’Español 
han tingut grans figures com a pro-
tagonistes. Així, El loco de los balco-
nes la va estrenar José Sacristán; 
Kathie y el hipopótamo, Ana Belén, 
i La Chunga, la seva musa teatral Ai-
tana Sánchez-Gijón. 

● La Corona britànica als esce-
naris. El teatre londinenc exhibeix 
en aquests moments dues obres so-
bre la reialesa britànica: King Char-
les III i Truth, lies, Diana. La prime-
ra es va estrenar ja fa mesos i ara es 
pot veure al Wyndham’s Theatre, al 
West End. Dura dues hores i 45 mi-
nuts, està escrita en vers blanc, tot 
seguint Shakespeare, i presenta una 
ficció sobre la successió al tron del 
príncep hereu una vegada morta la 
reina Elisabet II. A l’obra hi surten 
tots els membres de la casa reial i 
fins i tot la princesa Diana en forma 
de fantasma, a més de polítics, al 
voltant d’una trama força política i 
una mirada crítica sobre la reiale-
sa. La segona obra, Truth, lies, Dia-
na, es va estrenar el 9 de gener al 
Charing Cross Theatre i ha ressus-
citat les polèmiques sobre el com i el 
perquè de la mort de Lady Di l’any 
1997. L’autor, Jon Conway, assegu-
ra que el text revela alguns secrets 
de la vida de la princesa i aporta 
prou informació perquè el cas es pu-
gui reobrir judicialment a fi de co-
nèixer la veritat. Truth, lies, Diana, 
doncs, incideix en la teoria de la 
conspiració, però encara més en la 
qüestió de la paternitat del príncep 
Enric, i recull les declaracions de 
l’amant de Diana, James Hewitt, 
que assegura que la relació va co-
mençar divuit mesos abans del nai-
xement d’Enric.e
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‘Fedra’, un clàssic  
a la manera clàssica

sentiments que té la paraula i que 
inclou deliciosos monòlegs, com el 
de la confessió de Fedra.  

A Fedra no hi ha acció realment 
perquè tot s’explica amb uns ale-
xandrins que sens dubte han estat el 
gran repte de Sergi Belbel per a 
aquesta posada en escena. El direc-
tor acostuma a incorporar als seus 
espectacles alguna cosa sorprenent, 
però en aquesta Fedra s’ho juga tot 
a la traducció dels famosos alexan-
drins. I és ben cert que el text flueix 
amb gran harmonia i força emotivi-
tat, tot i que en alguns fragments la 
música de la paraula s’apropi al ro-
dolí i perdi lirisme. 

La posada en escena del muntat-
ge de Belbel és sòbria. Sobre un es-
pai escènic que evoca un tros sor-
renc de la costa mediterrània i que 
cau sobre la platea per acostar-nos 
la tragèdia (i facilitar les entrades i 
sortides dels intèrprets), un sol es-
plèndid marca el pas del temps. El to 
general de la interpretació té sono-
ritat i intenció. Emma Vilarasau 
(Fedra) fa un treball de gran inten-
sitat, però amb pocs matisos, i el mi-

llor ho veiem quan esclata. Xavi-
er Ripoll és un Hipòlit rotund i 
fràgil alhora. Sempre poderós. I 
fenomenal és l’Enona de Mercè 
Sampietro. La virtut de tots ple-
gats, els citats i els altres, és man-
tenir un registre col·lectiu que 
embolcalla l’atmosfera de la tra-
gèdia. Un gran clàssic en una fun-
ció que preserva la substància de 
la seva antiguitat.e 

Emma Vilarasau i Mercè Sampietro són Fedra  
i Enona al Teatre Romea. DAVID RUANO

‘Fedra’ TEATRE ROMEA 225 DE GENER 

Fedra és una tragèdia so-
bre l’amor impossible i 
les seves conseqüències. 
El de Fedra cap al seu fi-
llastre Hipòlit, i el d’Hi-

pòlit cap a Arícia, hereva d’un clan 
enemic de Teseu. Són dos amors 
força diferents i gestionats de ma-
nera oposada. Del de Fedra en diem 
amor quan en realitat és una passió, 
una turbulència libidinosa insupe-
rable, a l’altra banda de l’amor pla-
tònic, i enormement destructiu. El 
d’Hipòlit és, en canvi, un amor pur 
i fins i tot virtuós, ja que, per no 
ofendre Teseu, i sense poder supe-
rar-ho, prefereix desaparèixer.  

L’obra de Jean Racine, que recull 
el tema del mite grec que va descriu-
re Eurípides, està basada en la belle-
sa i la capacitat de descripció dels 
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Diàleg en clau de comèdia irònica 

aquest no era el camí”, diu Puyo. Tot 
i el decencís de totes dues, Hare or-
ganitza el diàleg des d’una perspec-
tiva “irònica, divertida”, amb mo-
ments de molta tensió però també 
amb tendresa.  

Arànega descriu la Madeleine 
com una dona que “amaga les veri-
tats” sota una capa de cinisme, que 
defensa amb rotunditat els ideals 
polítics però que no sap expressar 
les emocions més íntimes. Davant 
hi té la Frances, que, segons Güell, 
es deixa emportar per “la curiositat” 
de conèixer la dona que ha sigut 
l’amant del seu marit. 

L’acció L’alè de la vida transcor-
re en un embarcador a l’illa de Whi-
te, un territori que va acollir un fes-
tival de música en els temps més 
lliures de la revolta hippy però que 

avui s’ha convertit en parada i 
fonda per a jubilats. Segons l’es-
cenògrafa Montse Amenós, l’em-
barcador és “un espai de trànsit 
que uneix l’illa i un altre lloc, dos 
espais metafòrics”.  

Homenatge a Mercè Anglès 
L’alè de la vida, que es va estre-
nar al Teatre Alegria de Terras-
sa el 25 de gener, és un projecte 
de la companyia Q-Ars Teatre, 
fundada per Anna Güell i Mer-
cè Anglès, que va morir l’agost 
passat a causa d’un càncer als 53 
anys. En la seva memòria, Güell 
va decidir tirar endavant el 
muntatge en què Anglès havia 
de fer d’ajudant de direcció. 
També tindrà continuïtat la 
companyia Q-Ars Teatre.e

Anna Güell i Mercè Arànega són la Frances i la Madeleine a l’obra de David Hare. Q-ARS TEATRE

Mercè Arànega i Anna Güell protagonitzen ‘L’alè de la vida’ a la Muntaner

TEATRE

La Madeleine i la Frances són dues 
dones madures que durant un dia i 
una nit parlen sobre les seves vides 
i la relació amb l’home amb el qual 
han compartit 25 anys, una com a 
amant i l’altra com a esposa, i que les 
ha deixat per anar-se’n amb una de 
més jove. Aquesta és l’estructura ar-
gumental de L’alè de la vida, l’obra 
del dramaturg britànic David Hare 
que han adaptat Magda Puyo i Mò-
nica Bofill i que es pot veure a la Sa-
la Muntaner de Barcelona fins al 7 de 
març. “És alta comèdia britànica”, 
diu Puyo sobre una obra estrenada 
l’any 2002 a Londres amb Judi 
Dench i Maggie Smith com a prota-
gonistes i basada en un diàleg en què 
la ironia més esmolada i els retrets 
conviuen amb la tendresa. 

En l’adaptació catalana de L’alè 
de la vida les protagonistes són les 
actrius Mercè Arànega i Anna Güell, 
que, segons Puyo, interpreten “du-
es maneres de viure molt represen-
tatives de finals del segle XX”. La 
Madeleine, l’amant, és una dona 
alliberada, independent i compro-
mesa políticament que viu sola. La 
Frances és una dona que ha dedicat 
la vida a ser esposa i mare i que fins 
a la maduresa no ha descobert que 
tenia la possibilitat de triar un altre 
camí. “L’obra mostra dues maneres 
d’entendre el món, dues cares d’una 
mateixa moneda que en trobar-se 
esclaten. Totes dues han lluitat per 
aconseguir la felicitat perseguint 
l’amor, i ara s’adonen que potser 
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mostra dues 
maneres 
d’entendre  
el món”, diu 
Magda Puyo

Força 
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Vilarasau  
fa un treball 
de gran 
intensitat


