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Emma Vilarasau proclamant la seva passió als quatre vents. FOTO: DAVID RUANO

MOMENT 02
VOLS QUE EL SEU
10è ANIVERSARI

SIGUI UN GRAN MOMENT?
Aquest any l’Espai regala

10 moments molt especials.

AQUEST ÉS EL SEGON!
GUANYA UNA GRAN FESTA SORPRESA

PEL TEU FILL!

Promoció vàlida del
9 de febrer al 7 de març de 2015.

Informa’t al
punt d’informació.

I a més

per gastar a l’Espai.

SORTEGEM
10 premis
de 100€

espaigirones.com

SOM COM TU, SOM DE GIRONA

És curiós, però de vegades pot
passar que els excessos de passió
acabin produint efectes desapas-
sionats. I aquest és unamica el
mal que ataca la irregular ‘Fedra’
de Sergi Belbel, malgrat les qua-
litats quemostra el muntatge en
tants altres sentits. Belbel –això
ha quedat ben clar enmolt di-
verses ocasions– és un excel·lent
director que té tirada a presen-
tar els textos aliens que cauen a
les sevesmans amb unmàxim de
claredat expositiva i de capacitat
de connexió amb el públic. I això,
sens dubte, pot ser de vegades
bo, molt bo. Però en altres oca-
sions també et pot jugar alguna
mala passada. Belbel, a l’hora
d’apropar-se a lamagistral tra-
gèdia de Racine, ha volgut que
els versos alexandrins de l’obra,
aquests versos que ell mateix
defineix com a “simples, ente-

nedors, directes i plens de força
i teatralitat”, ens arribin fent jus-
tícia a la forma i a les qualitats
amb què van ser escrits. I asso-
leix en aquest sentit el seu objec-
tiu d’unamanera ben reeixida,
disposant per al seu objectiu d’un
molt brillant repartiment i situant
aquests versos en un dramàtic
espai escènic presidit per un sol
que s’encamina cap a un eclipsi
devastador. Un sol que, parado-
xalment, il·lumina una terra d’as-
pecte gairebé lunar que ami em
va fer evocar aquella altra que
acollia i s’empassava laWinnie
d’‘Els dies feliços’, quan Belbel,
Vilarasau i l’escenògraf Max Gla-
enzel ens van presentar la seva
visió de l’obra de Beckett.
Però alhora es diria que Belbel

no acaba de refiar-se del tot de
la força que transmeten aquests
versos. I (i a diferència del que
passava a l’admirable muntat-
ge de l’obra que Joan Ollé va
dirigir com si fos una cerimònia

butoh, i en què, sense mirar-se
ni tocar-se, els personatges ens
transmetien totes les seves tem-
pestes interiors) necessita refor-
çar-la emfàticament amb unes
il·lustracions sonores que aca-
ben resultant més efectistes que
efectives. I especialment, amb
un to declamatori i una tendèn-
cia al crit i al subratllat excessiu
que, i tornant al principi, lluny
d’accentuar la connexió amb l’ar-

ravatament apassionat de Fedra,
ens en fa sentir més distants. En
aquest sentit, la millor Vilarasau
no apareix pas a escena quan
l’esposa de Teseu remarca vehe-
mentment amb la veu i el gest
la profunditat de la seva culpa i
de la seva passió amorosa mal
orientada, sinó quan transmet
un llampec de falsa il·lusió en
l’intent de creure que l’objecte
dels seus afanys encara els pot

correspondre, o quan deixa anar
de cop la rabiosa i veritablement
profunda tristesa que li produeix
saber que el seu estimat n’esti-
ma una altra. I en aquest mateix
sentit, es detecta també una cer-
ta manca d’unitat interpretativa
en el repartiment. Mentre que
el to general de l’espectacle diri-
geix Vilarasau, Lluís Soler i Xavi-
er Ripoll cap a l’èmfasi, la nota-
blement sòbria Arícia de Queralt
Casasayas o l’estupenda Enona
deMercè Sampietro ens perme-
ten escoltar ambmolta més cal-
ma l’interior dels seus personat-
ges. Sampietro, d’altra banda,
protagonitza el millor silenci (en
una proposta com aquesta, s’a-
graeix unmoment de silenci) de
la representació: aquell en què
es queda callada després d’haver
rebut una pluja de retrets vomi-
tats per Fedra i es pregunta a ella
mateixa si aquest és el preu que
es mereix tanta dedicació.
Teatre Romea
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LA CRÍTICA PER RAMON OLIVER


