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Israel Elejalde i Bárbara Lennie, parella a la vida real, protagonitzen
al Lliure la dolorosa separació de ‘La clausura del amor’

El final de l’amor

LUIS TATO

Israel Elejalde i Bárbara Lennie fotografiats al bar del Teatre Lliure de Gràcia

JUSTO BARRANCO

Barcelona

E s tracta d’una dissec
ció perfecta del dolor
profund i del buit
profund que ens es
comet als éssers hu

mans quan de sobte perdem allò
en què hem posat moltes de les
nostres il∙lusions i moltes de les
nostres esperances”, diu d’una ti
rada l’actor Israel Elejalde, a qui
les paraules no l’abandonen mai.
Elejaldeparlad’unaseparació,del
final de l’amor d’una parella des
prés de molts anys. Parla de La
clausura del amor, l’obra que avui
estrena al TeatreLliure deGràcia
dins del festival Grec. Una obra
que va arrasar quan va néixer al
Festival d’Avinyó, ara fa quatre
anys, i que des d’aleshores ha tri
omfatamigmón.Iqueeneldebut
espanyol repeteix ingredients: la
dirigeix l’autor, el francès Pascal
Rambert, i, comaAvinyó, la sepa
ració la protagonitzen dos actors
que són parella a la vida real: Bár
baraLennie i IsraelElejalde.
NoméssónquatrediesalLliure

i està tot venut. Després aniran al
Festival de Tardor de Madrid i,
quan les agendes ho permetin
–Lennie ha de rodarLas furias, el
debutal cinemadeMigueldelAr
co, i Elejalde fa amb Eduard Fer
nández la nova pel∙lícula del di
rector de La isla mínima, El espía
de lasmil caras, i després al teatre
unHamlet també ambDelArco–,
potser aniran de gira. Això serà
més tard. Ara estan absorbits per
l’estrena d’aquesta obra de dues
hores que van perseguir ells i que
els deixa esgotats. “No és un text
convencional, està estructurat en
dos monòlegs, i un monòleg en si
mateix jaésuna formadedescens
alsinfernsperalsactors.Requere
ix fortalesa física i una capacitat
dedicció icontrolde laparaulaal
tes, i aixònomés serveixperman
tenirho. Després t’has de deixar
moriral’obra,comdiuPascal.Has
deposarelcorbategantsobrel’es
cenari o no funciona. És un text
molt poètic, molt difícil d’apren

dre, hem trigat tres mesos a fer
ho, tots dos estudiant el text com
no ho havia fet mai a la vida”, diu
Elejalde.
I continua: “Ésunamiseenaby-

me. Et llances i no saps on arriba
ràs, és vertiginós. Suposa un des
gastbrutalo,sino,nohasfet la fei
na. Pascal diu que sembla un
espectacle de dansa perquè a l’es
cenografia nohi ha res, unsneons
a dalt, i els personatges es mouen

en una diagonal de la qual no sur
tenmentreesvandient lescoses.I
és terriblement dur escoltar du
rant una hora el teu company
massacrantte. Només tens el teu
cosperrespondre.Jonoheacabat
mai tan extenuat físicament i
emocionalment”.
La trama, assenyala, ésmínima:

“Entro dient: ‘Volia veure’t per
dirte que això s’acaba, no conti
nuarem,s’acabaràaquí’.Ell inten

ta deixar clares les seves raons,
peròsobretotvolquedesprésdela
conversasiguiimpossibletornara
començar. És una relació que fa
tempsqueranqueja,peròpels fills
i altres circumstàncieselshaestat
molt difícil la separació. I ell deci
deix separarse amputant de ma
nera quirúrgica. I ella demana
el seu dret a rèplica. D’alguna
manera, se sotmetenaun judici”.
PerLennie,guanyadoradelGo

ya a la millor actriu per Magical
girl, “l’obra parla de l’ensorra
mentde l’ideal: quanse t’esfondra
l’ideal que has construït durant
molts anys és dolorosíssim i molt
difícil de col∙locar”. I explica que
vanserellselsquevanvolermun
tarlaaEspanya.“Ensvaquedaral
subconscient un comentari que
ensvaferManoloLlanes,director
del Central de Sevilla després de
quedar impactat pel muntatge a
Avinyó.Ensvadir: ‘Aixòhohaurí
eu d’estrenar vosaltres’. Això va
anar fent voltes i gairebé dos anys
després vam aconseguir el text
perquèteníemganesnonomésde
treballarenelsmuntatgesqueens
criden, sinó també de generarlos
nosaltres”, diu l’actriu. A més a
més, Elejalde afegeix que no els
suposavacapproblemarepresen
tar una separació: “La nostra vida
artística i lapersonalsóncosesab
solutament diferents. A més a
més, la Bárbara i jo sempre hem
fet parelles conflictives. A El mi-
sántropo,Lafunciónporhacer,Ve-
raneantes iMagicalgirl, lesquatre
vegades que hem treballat junts,
hemestatparellesambproblemes
greus”.
A part, el tema és òbviament

universal. “Als assajos ambpúblic
tothom diu quementre la van es
coltant repassen la seva vida sen
timental i la dels que coneixen.
Per això ha estat un èxit en altres
països. El dolor d’un japonès o un
rus quan l’abandona la seva pare
llai l’estimaéselmateix.Lafunció
dissecciona molt bé aquest mo
ment, aquestdolor, hi posa lespa
raulesexactes.Quanetseparesno
sap què dir, sents coses i no saps
agafarles amb paraules, però lle
geixesunpoemaidius: ‘Eraaixòel
que sentia’. I això és el que fa Pas
cal. Agafa un llenguatge realista i
va avançant finsquees col∙locaen
un llenguatge molt poètic que és
on arriba a tocar aquest dolor
profund que en un llenguatge ra
cional és impossible, perquè et
quedesa la superfície”.Lenniere
mata:“Parlarbédel’amorésl’hòs
tia,éselgrantema,ésdifícili,quan
passa, éspoderosíssim”.!

“Ésunadissecció
perfectadeldolorde
quanperdemallòen
quèhemposatmoltes
delesnostres il∙lusions”

“Les quatre vegades
que hem treballat
junts hem estat
parelles amb
problemes greus”
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