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Pascal Rambert dirigeix per últim cop La clausura
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L'autor i director francès Pascal Rambert ha dirigit per últim cop un dels seus textos que ha tingut
més acollida: La clausura de l'amor. Es tracta d'un experiment de l'autor que ha consistit en dirigir
personalment, des de l'estrena mundial al Festival d'Avinyó l'any 2011, a un actor i una actriu de
diferents països i llengües. L'argument ho permet, ja que explica el trencament d'una parella, "tota
la força, tor el dolor, i tota la poesia que implica", ha dit Ramon Simó, director del Grec, a la
presentació. Els encarregats d'aquesta cloenda són Bárbara Lennie i Israel Elejalde, que ho
presenten en castellà. Abans s'ha fet a diverses poblacions franceses, a més de Tokio, Berlín,
Croàcia, Romania, Moscú. Itàlia i Nova York i altres ciutats. És una coproducció del Grec amb el
festival de Otoño de Madrid.

"L'obra és molt potent emocionalment però no hi passen grans coses, tot i que empra un nou
llenguatge escènic que per a nosaltres va ser un repte. Ha estat un treball molt intens i estem molt
feliços de poder portar-lo a Barcelona", ha exposat Lennie. El nou llenguatge escènic parteix de
que, tot i ser un diàleg, no hi ha més de dues rèpliques i es planteja en monòlegs. I lo del treball
intens és que la condició de Rambert els va posar, va ser que els assaigs només havien de durar
10 dies. "Primer vam pensar que era impossible, però la seva manera de fer -cada dia un passi
sencer!-, ho va anar fent possible. Vam començar, això si, amb el text après, que ens havia portat
tres mesos d'estudis. Ha estat molt dur!", afegeix Elejalde, que assegura que "al final, fins i tot en
nou dies en teníem prou! Estàvem tan cansats, que vam demanar de plegar un dia abans". Però
no els va deixar.

L'obra exposa el dolor profund dels éssers humans quan t'adones o en comuniquen- que s'ha
acabat l'amor."Hi ha una incapacitat brutal de definir en paraules el que passa, molts llegeixen
poesia i diuen: És això! El més destacable és que Pascal sap introduir elements realistes i
utilitzar-los com a pistes per plantejar un retrat fidedigne del dolor", continua l'actor."L'obra toca la
fibra perquè es diuen paraules i coses en les que tots combreguem, o hem pensat algun dia i no
hem gosat dir-les."

Lestructura de monòlegs ajuda a que el públic no pensi tant amb els personatges sinó que es faci
la història seva. "Recordes que també t'ha passat a tu" i, per altra banda, hi ha un diàleg silenciós,
on només parla un d'ells i l'altre escolta: "Però cada paraula és per a l'altre. Això fa que puguis
assistir al dolor profund del que escolta en silenci. No s'interrompen mai, són dues rèpliques
enormes on la resposta silent de l'altre és imprescindible."

L'obra entra en matèria tots just en començar. Un escenari blanc i dues persones que es troben,
sobre les quals planeja un temible hem de parlar. "I li diu que ja no l'estima. I surten imatges,
fantasmes i referències que tots hem viscut", expliquen els actors.

Quan els va arribar a les mans, primer en text i després en vídeo, Bárbara Lennie i Israel Elejalde
es van sentir captivats per l'espectacle. Van ser ells mateixos els que van anar a trobar Rambert
per demanar-li que els hi ho dirigís: "Ja tenia ganes de plegar i de fer coses noves. Però encara no
s'havia fet en castellà i va acceptar. És, però, la última vegada. Nosaltres tanquem el cicle", han
dit.



Elejalde i Lennie són parella a la vida real, però ells mateixos desmenteixen que l'autor buscava
només parelles reals per a l'espectacle: "Això s'ha dit però no és cert, no cal. Ell no creu en el
teatre terapèutic."

Per a qui hi cregui o no- els teniu al Lliure de Gràcia, del 23 al 26 de juliol.


