
 illadeMinosidePasifae,ger-
manad’Ariadna,esposadeTe-
seuipresonerad’unamorim-
possiblepelseufillastreHipòlit.

EmmaVilarasauesvesteixamblesvesti-
duresdelcrueldilemadeFedraenlapro-
ducciódelaimmortalpeçadel’autorfran-
cèsJeanRacine(1639-1699)quedirigeixSer-
giBelbelalTeatreRomeadeBarcelona.Una
escenografiaaspraiterrosaconverteixl’es-
cenaridelcarrerHospitalenunespaiin-
definit,recuitperunsolinclementitesti-
monid’unpolsentrelamoralieldesigque
romandràencartellfinsamitjanmarç.
Lagenealogiadelatragèdiateatralésdeu-

toradelsgrecsiassoleixcotesd’altíssimabe-
llesaambShakespeare,quijafeiagairebéun
quartdeseglequehaviatraspassatquanRa-
cinevaarribaralmónalalocalitatfrance-
sadeLaFerté-Milon.Dosanysdesprésva
morirlasevamareielpare,quas’haviaca-
satdenou,vacórrerlamateixasortpocmés
tard.L’any1643,elpetitJeanquedavaorfe
ieraacollitpelsavispaterns.
ElnomdeRacines’inscriuenlahistòria

de la dramatúrgia universal amb peces
comAndròmaca (1668)i,sobretot,Fedra
(1677),unaobramestradeleslletreseuro-
peesquefamerèixeral’autorunllocd’ho-
norenl’olimpdelgènere.Respectantles
convencionsdelaFrançadeLluísXIV,que
modelavenunteatrecontingutenlesfor-
mesiqueobservavaunesestrictesconven-
cionsmorals,l’escriptor,contemporanide
MolièreiCorneille,vacompondreenver-
sosalexandrinsunaobraque,despullada
detotartifici,presentaal’espectadorundra-
maderessonsclàssics.Racinesignaunatra-
gèdiagregaenplesegleXVII.
LaprincesacretencaFedraapareixenla

històriadelamàd’Eurípides,ihaconegut
alllargdemésdedosmilanysunallargatra-
jectòriacomasubjecteliterarigràciesaau-
torscomSènecaiSarahKane,amésdelma-
teixRacine.Latragèdiagiraalvoltantdel’a-
morprohibitquesentladonaperquiésel
seufillastre.Unsentimentocultalseudes-
gratqueFedradesfermaquanarribalano-
tíciadelamortdelseumarit,Teseu,enel
campdebatalla.Totiqueelmatrimonité
dosfills–AcamantiDemofont–,ellasentuna
passióirresistibleperHipòlit,fruitdel’en-
llaçprevideTeseuambunaamazona,de
nomAntíope,oMelanipeoHipòlita,segons
informaPierreGrimalalDiccionari de mi-
tologia grega i romana (Edicionsde1984).
LaproducciódelRomeaenvoltaVilara-

saud’unsolventrepartimentactoralenel
queLluísSolerinterpretaTeseuiXavierRi-
poll,Hipòlit.Elpúbliccontélarespiraciódu-
rantunparelld’horesdavantlamagnitud
d’undramaques’explicatantadaltl’esce-
naricomabaixalaplateaienelqualtant
importantéselqueesdeclamadavantels
espectadorscomelques’intueixforadel
quadre.Fedraesdevéunhuracàquear-
rossega enlasevafolliatothomquese li
acosta.Lesinconteniblespulsionsdel’amor
ilamort,tanllunyanesperò,alhora,tanpro-
peresl’unadel’altra.

Belbelhacreatungranpoemavisualamb
dos elements escenogràfics que confor-
menunpaisatgeàridiesquerpal’entornde
Trecènia,laciutatdelPeloponèsonRaci-
nesitual’acció.Unsòlresseciunsolomni-
present emmarquen sota els peus i da-
muntelscapslasuccessiódediscursosidià-
legsquedesemboquenenlaresoluciódel
dramaqueviuFedra.
ElspersonatgesdeRacine«avancen,en

debatagònic,capaladestrucció»,expliquen
CésarOlivaiFranciscoTorresMonrealen
elcapítoldedicatalatragèdiafrancesade
laHistoria básica del arte escénico (Cátedra).
Enl’epicentrehihalaparaula,ielmuntat-
gedeBelbelprivilegialarecitacióquel’au-
torvaconvertirenelpilardelasevaobra.
Totsicadascundelsprotagonistesposse-
eixenunsecretienseranelsseusesclaus
finsqueelsfràgilsdicsqueelscontenens’es-
querdinpelmig.
Emma Vilarasau compon una Fedra

«malaltad’amor»,comladefineixBelbel,

quefadeldilemaentrelaprudènciail’ex-
pressiódesacomplexadaunterritorial’al-
çadanomésd’unaactriudecategoria.Eldel
seupersonatgeésunacceleratdescensals
infernsqueperverteixtoteslesrelacionsque
sostéamblagentqueliésméspropera.Al
seucostat,lafidelEnonaprencosenlain-
terpretació de Mercedes Sampietro, un
elementdramatúrgiccabdaleneldecursde
lanarració.Ambduesbasteixenl’eixargu-
mental«d’unapatèticasituacióportadaales
sevesúltimesconseqüències»,enparaules

deCarlosPujolenelpròlegd’unaedicióde
Fedra (RBA).IésquelagrandesadeRaci-
nes’explicaenaquestitem: elllenguatgese
serveixpersimateixperconstruirunarte-
facte dramatúrgic que funciona impeca-
blementdecapacap.Perexposarlesgrans
tragèdies que colpeixen la condició hu-
mananoesfannecessàriesmésveritatsque
aquelles que proposa la paraula, neta i
crua. El poder redemptor i, alhora, des-
tructordel’amornopodiarepresentar-semi-
llorqueamblasublimcreaciódeRacine.

F

El Romea ha estrenat una de les produccions que estan destinades a ser un dels moments culminants de la temporada teatral a la ciutat
de Barcelona. Amb Emma Vilarasau al capdavant, Sergi Belbel dirigeix la «Fedra» que va escriure el dramaturg francès Jean Racine en ple
segle XVII. Una tragèdia amb personatges grecs que parla del poder alhora redemptor i destructor de l’amor i del desig, reclosos ambdós
per les convencions socials i morals de cada època. El muntatge es pot veure fins a mitjan mes de març. Per Toni Mata i Riu
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REPORTATGEREVISTA

Emma Vilarasau conté en la seva interpretació el drama existencial de l’enamorada i passional Fedra

DAVID RUANO

L’ESPECTACLE

Direcció: Sergi Belbel. Intèrprets: Emma Vilarasau
(Fedra), Mercè Sampietro (Enona), Lluís Soler (Teseu),
Xavier Ripoll (Hipòlit), Jordi Banacolocha (Teràmenes),
Queralt Casasayas (Arícia) i Gemma Martínez (Panopa /
Ismene).Autor: Jean Racine.Teatre Romea. c. Hospi-
tal, 51. Barcelona. Fins al 15 de març. De dimarts a
dissabte, a les 20.30 h, diumenge, a les 18 h. Entrades:
De 18 a 28 euros. Venda a taquilles, ticketmaster.es i
www.teatreromea.cat.

FEDRA

Xavier Ripoll (de genolls) i Lluís Soler, amb Jordi Banacolocha al fons

DAVID RUANO


