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Escenaris d’Entrada

DAVID RUANO

Res no pot ser tan poderós com
l’amor. Ni tan destructiu. El desig ar-
dent, la passió descontrolada, que
Fedra sent pel seu fillastre Hipòlit
és el foc que encén la pira de la tra-
gèdia. Seguint la llarga estela del

mite grec i l’adaptació llatina de Sè-
neca, l’autor francès Jean Racine
(1639-1699), contemporani de Mo-
lière i un Corneille amb qui va ri-
valitzar poderosament, va crear un
potent artefacte dramatúrgic al vol-
tant de l’amor prohibit que Sergi
Belbel rescata en una nova versió
amb Emma Vilarasau.

Una escenografia que recrea un
territori àrid, coronat per una enor-
me circumferència solar, hostatja un
conjunt de personatges que fan
de la declamació i la intensitat trà-
gica els punts forts de la seva in-
terpretació. Vilarasau treu tota l’e-
nergia de la bèstia actoral que por-
ta a dins per enfonsar la platea al cor
del dilema dramàtic que malda

per contenir. Un cop sabuda la ve-
ritat de l’amor impossible que ha-
bita, la tragèdia segueix pas a pas les
convencions del gènere per con-
vertir la força desbordant del sen-
timent en una torrentada que s’ho
endú tot.

Un element clau del text de Ra-
cine és la condició femenina de la
tragèdia. Violentada encara avui en
dia en la seva essencialitat íntima,
la protagonista esdevé una figura
plenament vigent. El seu amor és
abominable per impur o per què
qui l’expressa és una  madrasta i una
esposa. És a dir, una dona? Que ca-
dascú tregui les seves conclusions
després d’assistir a una de les dues
funcions a Manresa.

TONI MATA I RIU | MANRESA

Una dona a la recerca desesperada de
la solució impossible d’un amor prohibit
L’ESPECTACLE

Lloc: teatre Kursaal. Pg. Pere III, 35.  Man-
resa. Dia: dissabte, a les 21 h; diumenge, a
les 18 h. Direcció: Sergi Belbel. Intèr-
prets: Emma Vilarasau (Fedra), Mercè Sam-
pietro (Enona), Lluís Soler (Teseu), Xavier Ri-
poll (Hipòlit), Jordi Banacolocha (Teràmenes),
Queralt Casasayas (Aricia) i Gemma Martínez
(Ismene / Panopa). Entrades: 28 euros. A
taquilles, www.kursaal.cat i 93 872 36 36.

«Fedra»

Sergi Belbel (Terrassa, 1963) te-
nia 22 anys quan es va enfrontar a
la traducció de Fedra, de Jean Ra-
cine (escrita el 1677), un «autèntic
exercici d’inconsciència», diu. Era
estudiant de Filologia Romànica i
Francesa a la UAB i en l’assignatura
de literatura francesa va entrar en
contacte amb el teatre clàssic fran-
cès: Molière, Racine, Corneille... I
Fedra li va cridar l’atenció per «la
força poètica, la perfecció formal,
el classicisme, el vers...». La va
traduir per a l’Aula de Teatre, en
versos alexandrins i respectant la
mètrica francesa. I la van portar a
escena. El mes de gener passat,
Belbel tornava a dur a escena Fe-
dra, en una nova traducció seva,
amb Emma Vilarasau, al Romea.
Un obra de text, en vers, que aquest
cap de setmana es podrà veure al
Kursaal.

Per què ara? 
Sempre m’havien quedat les

ganes de fer un muntatge profes-
sional però havia d’esperar que
m’ho demanés un actriu disposa-
da a interpretar Fedra. I va ser
l’Emma Vilarasau, que ni tan sols
sabia que ja havia fet una versió de
joventut. La vaig tornar a traduir. I
a refer.

Més difícil que als 22 anys? 
Sí. Però, alhora, m’he adonat del

que he arribat a aprendre. Per a la
Fedra dels meus 22 anys  no tenia
prou competències, però ha estat
bonic millorar un treball. A més,
quan l’abordes al cap de tants
anys hi veus coses molt diferents.
El treball amb l’Emma ha estat es-
sencial.

Vol dir que l’obra ja no l’entén
de la mateixa manera? 

Exacte. De jove mirava Fedra i hi
veia des de la passió prohibida, des
del desig que creix quan es prohi-
beix. Però en aquesta versió el
tema principal és la culpa. El sen-
tir-se culpable. Fedra està en-
amorada  del seu fillastre (Hipòlit),

fet que li genera un poderós sen-
timent de culpa: la societat no
està vestida perquè passi això. El
seu amor és una transgressió. I és,
també, posar el dit a la llaga de la
no acceptació de la diferència.

La culpa fa més mal que el de-
sig?

Sí. És per la culpa i no pel desig
que l’obra es precipita a la tragèdia.
Aquesta autoflagel·lació del per-
sonatge és el que l’enfonsa en la
misèria... acompanyada d’altres
personatges, com l’Enona (Mercè
Sampietro), que du tota l’acció...

I com va arribar a aquesta con-
clusió? 

Gràcies a l’Emma. Ho tenia cla-
ríssim. Tan intensa és la culpa
com el desig. Estem acostumats a
veure drames i comèdies, però
no tragèdies gregues reformulades
per altres autors. La culpabilitat és
al centre de tot i és la que provoca
que el personatge caigui en un pou
sense sortida.

I amb la mètrica hem topat...
No hi ha tradició a casa nostra.

Però tots els actors s’hi han posat
molt a favor i han fet un treball
molt bèstia. És el plaer de dir una
cosa en vers i d’escoltar-la de cara
a l’espectador. Els primers minuts
costa, és cert. I he de dir que en la
traducció he procurat no allunyar-
me de l’esperit original de Racine,
obsessionat perquè tot s’enten-
gués al 100 per 100.

I això vol dir...
Que per a Racine el vers no ha-

via de comportar un llenguatge
críptic. Volia trobar la versificació
en la normalitat. Racine anava pel
carrer i quan escoltava en les con-
verses alexandrins naturals els
apuntava. No és el llenguatge
comú, però el vocabulari no és gai-
re rebuscat. Així com Shakespea-
re utilitzava moltíssim lèxic, en
Racine es limita a 700 o 800 pa-
raules, que no són gaires. Però és
la particularitat de Racine: vers
complex de construcció però molt
fàcil d’entendre. I és el que he
provat de fer.

Diu que el teatre en vers del se-
gle XXI són els musicals?

Sí. On trobem ara teatre de text
amb ritme i entonació? En els
musicals.

I el vers ha passat de moda?
Per a alguns és carrincló i antic.

Però jo reivindico el vers com a tra-
dició, i com totes les tradicions, té
una cosa preciosa. En aquest cas,
el gust per la paraula com a arma.
A través de la paraula els perso-
natges estimen, lluiten... és una pa-
raula pràcticament física, que im-
plica acció. La paraula incideix,
queda, no la pots modificar [tam-
bé passa ara quan enviem un
WhatsApp sense pensar-hi...] Par-
lar, i més a Fedra, implica matar i
estimar. Teseu (Lluís Soler) mata el
seu fill a través de la paraula. I el fill
calla i mor per no parlar. Roland
Barthes, en un estudi sobre Raci-
ne, qualifica Fedra com la tragèdia
de la paraula. Si Hamlet és ser o no
ser, Fedra és dir o no dir, aquesta
és la qüestió.

A un espectador que no li agra-
di el teatre clàssic...

No li agradarà Fedra. La nostra
aposta no era ni modernitzar ni
trencar, sinó tornar a un cert clas-
sicisme. I que consti que clàssic,
per a mi, no vol dir carrincló.

Què ha canviat des de l’estre-
na? Li ho dic perquè els crítics
consideraven que li faltava re-
corregut.

És cert que vam arribar justets
a l’estrena, al Romea, per la ma-
teixa dificultat del text. Però a ho-
res d’ara l’obra va sola.

Estaria d’acord en què és una
obra de dones? 

Totalment! Són les dones qui
porten el pes de l’acció. Les dones
són lúcides, llestes; els homes es-
tan ofuscats. Hipòlit hauria d’anar
al psiquiatre o al psiconalista (riu).
Quan ell es troba una dona ben
feta, com Fedra, té un atac de pà-
nic!
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SUSANA PAZ | MANRESA

Entrevista Sergi Belbel
Traductor i director de «Fedra». Esperava que una actriu demanés fer «Fedra», un text que als 22 anys, quan estudiava a la UAB, Belbel va traduir per
primer cop. Va ser Emma Vilarasau, i el director va entomar el repte de tornar-la a traduir. Si quan era jove hi pesava el desig, ara ho fa, rotundament, la culpa

«‘Fedra’ és la tragèdia de la paraula»
Sergi Belbel reivindica el vers com a tradició per portar a escena l’obra de Racine, que ha traduït dues vegades

Belbel dirigeix el muntatge que es veurà demà i diumenge a Manresa

DAVID RUANO

«En la traducció he

procurat no allunyar-me de

l’esperit de Racine: que tot

s’entengui al 100 per 100»


