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Un vitriòlic retrat 
de família
CRÒNICA Vicky Peña i Mario Gas sostenen 
la tensió d’‘El largo viaje...’ d’O’Neill 

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA 

El largo viaje del día hacia la noche, 
d’Eugene O’Neill, sacseja aquests 
dies el Romea. Una gran Vicky Peña 
i Mario Gas –a qui a més d’aplaudir 
com a actor hauríem desitjat dis-
frutar també com a director d’una 
obra que li va com l’anell al dit al seu 
univers creatiu– sostenen aquest vi-
triòlic retrat de família. I és que el 
muntatge de Juan José Afonso, as-
sentat en la ben retallada versió de 
Borja Ortiz de Gondra, és correcte i 
clar però té el tuf del que és antic i 
li falta nervi.

 Partint d’aquesta premissa és 
una sort haver pogut reunir la pa-
rella d’intèrprets per protagonitzar 
aquesta història, amb traços autobi-
ogràfics i venjances i accions per pas-
sar comptes amb el passat de l’au-
tor. L’acció transcorre a la casa de la 
platja del famós actor James Tyro-
ne (Gas). La que s’inicia com una 
tranquil·la jornada d’estiu s’anirà 
transformant, a mesura que avan-
ça el dia fins a arribar a la nit, en una 
dura trobada entre pares i fills que 
desencadenarà una acarnissada ba-
talla en què sortiran a la llum tots els 
dimonis familiars.

 Els quatre membres del clan fa-
miliar busquen l’entesa entre ells, 
però hi ha massa coses que ho impe-
deixen, encara que l’amor i la com-
passió es mantinguin vigents. Les se-
qüeles amb què carreguen són mas-
sa pesants i l’addicció a l’alcohol i a 
la morfina dels protagonistes difi-
culta encara més el retrobament. No 
poden viure junts, però tampoc po-
den separar-se del tot.
 «Sempre ens hem estimat i sem-
pre ens estimarem. Recordem ai-
xò i no tractem les coses que no te-
nen remei», proclama Mary (Peña), 
l’esposa que va renunciar a una vi-
da més confortable per seguir l’ac-
tor. L’actriu exhibeix una increïble 
gamma de recursos i de matisos. Pot 
ser feble o coratjosa, assenyada o bo-
ja, però brilla amb llum pròpia i es 
nota quan no està en escena.
 Gas respon al perfil del seu perso-
natge bondadós, garrepa, mentider 
però enamorat de la seva dona. Al-
berto Iglesias (el fill gran) i Juan Díaz 
(el petit) complementen juntament 
amb María Miguel (la criada) aquest 
drama universal que et deixa amb el 
cor encongit. H 33Vicky Peña i Mario Gas, en un moment del muntatge.

TEATRE ROMEA

Al·legat per 
la tolerància 
amb Flotats 
3L’actor i director presenta ‘Ser-ho
o no’, comèdia política de Grumberg

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

F
eia 38 anys que Josep Maria 
Flotats no trepitjava l’his-
tòric Lliure de Gràcia i no 
amaga «l’emoció i la felici-

tat» de tornar amb Ser-ho o no (Per aca-
bar amb la qüestió jueva), comèdia po-
lítica del dramaturg, escriptor i es-
cenògraf francès Jean-Claude 
Grumberg, que ha adaptat, dirigeix 
i coprotagonitza juntament amb 
Arnau Puig. El muntatge, un al-
legat per la «tolerància» i la defensa 
«del dret a la diferència i a tenir al-
tres opinions», s’estrena avui i es re-
presentarà fins al 6 de desembre.
 Va ser Lluís Pasqual, director 
artístic del teatre, qui li va obrir 
les portes d’una sala que el prò-
xim 2016 celebrarà 40 anys. «¡Fes 
el que vulguis!», li va concedir Pas-
qual, i ell no va dubtar a recór-
rer al seu amic Grumberg, presti-
giós autor francès –llorejat amb 
sis premis Molière i un César, 
entre altres reconeixements–, 
fill i nét de desapareguts als camps 
d’extermini nazis. 
 Feia temps que Flotats desitja-
va estrenar a Espanya una peça de 
Grumberg, a qui va conèixer du-

rant la seva etapa parisenca. «El te-
atre es construeix amb emocions i 
el millor per fer una obra és conèi-
xer l’autor, que sigui un amic i po-
der presentar-lo aquí, on no s’ha re-
presentat» mai, es congratula Flo-
tats, que valora un text «enginyós i 
divertit» que introdueix a través de 
la comèdia l’espinosa qüestió dels 
jueus. La peça furga en la identitat 
col·lectiva i individual, i en el com-
promís amb un mateix i amb els al-
tres. «Grumberg sempre ha volgut 
fer riure parlant de coses molt seri-
oses», afirma. 
 
MONS OPOSATS / En escena, dos veïns 
d’escala, l’un agnòstic i l’altre cre-
ient, es troben al replà i comencen a 
disparar-se les seves antagòniques 
creences en un incisiu duel dialèc-
tic. «Són dos personatges que prove-
nen de mons oposats però van cons-
truint a poc a poc una amistat plena 
de tendresa, encara que mantenint-
se cadascun al seu lloc», concreta 
l’actor i director. 
 Quan se li planteja la compa-
ració amb el moviment indepen-
dentista català, Flotats concedeix: 
«La lluita pel dret a la diferència és 
eterna. L’obra parla de tolerància i 

ESTRENA AL LLIURE

se’n poden fer les lectures que vul-
guem, però, certament, hi ha una 
realitat immediata per als catalans 
i els jueus». 
 El text amaga un segon i un tri-
ple sentit i ens regala, diu Flotats, 
«la pregunta màgica: ¿de què estic 
rient si és teatre polític?». Ho és, pe-
rò «té molt sentit de l’humor i fi-
na ironia», anuncia l’actor, que ja 
va donar veu aquest estiu a Jusqu’à 
quand?, dins del festival de Peralada, 
als pensaments del seu amic extrets 
de Pleunichard i Mon père. Inventaire, 
obres en les quals rescata les vivèn-
cies durant l’ocupació nazi a París 

Josep Maria Flotats i Arnau Puig, a ‘Ser-ho o no’. 

J Flotats torna « feliç» al Lliure de 
Gràcia 38 anys després de 
protagonitzar La vida d’Eduard II, 
rei d’Anglaterra, a les ordres de 
Lluís Pasqual. Corria l’any 1978 i 
mai més, fins ara, havia tornat a 
trepitjar el seu històric escenari. Sí 
que ho va fer al Lliure de Montjuïc, 
el 2009, quan Àlex Rigola n’era el 
responsable. Va dirigir i va 
protagonitzar El encuentro de 

RETORN A GRÀCIA 38 ANYS DESPRÉS

LLARGA ABSÈNCIA

Descartes con Pascal joven, un 
altre duel interpretatiu, aquest 
amb Albert Triola. 

J El fundador del TNC va tornar la 
temporada passada a la seva 
antiga casa (després d’un acte de 
desgreuge el juliol del 2013) amb 
El juego del amor y del azar, de 
Marivaux, producció del TNC en 
què es va limitar a la direcció. 



espectacles 28 D’OCTUBRE DEL 2015 67DIMECRES

El malson d’adoptar
3Daniela Féjerman bolca la seva experiència personal a ‘La adopción’

Coneixíem la directora Daniela 
Féjerman principalment pel seu tre-
ball en el terreny de la comèdia grà-
cies a pel·lícules com A mi madre le 
gustan las mujeres (2002) o Semen, una 
historia de amor (2005). No obstant, 
ara, a La adopción, s’endinsa en el dra-
ma, tant íntim com social, per nar-
rar una història basada en la seva 
pròpia experiència personal. «Tenia 
la necessitat d’explicar-ho, ja que va 
ser tot un procés que em va marcar 
profundament», diu Daniela Féjer-
man a EL PERIÓDICO després de la 
projecció de la pel·lícula a la Secció 
Oficial de la Seminci. «Vaig adoptar 
un nen a Ucraïna i va ser una espècie 
de conte de Nadal explicat per Kaf-
ka, un autèntic malson». 
 
MISÈRIA HUMANA / A la cinta, un matri-
moni viatja a un país de l’Europa de 
l’Est per adoptar un nadó que hagi 
quedat orfe. Sap que pel camí haurà 
d’anar deixant una reguera de di-
ners, ja que el mateix sistema i els 
tràmits legals són costosos. Però no 
sap que haurà d’enfrontar-se a la pi-
caresca, a la corrupció del sistema i 
a diversos dilemes d’una incòmoda 
envergadura moral, com el de re-
butjar nens amb malalties incura-
bles. «El que m’agrada d’aquesta 
pel·lícula és que és políticament 
molt incorrecta», afirma Nora Na-
vas, protagonista del film junta-
ment amb Francesc Garrido. «Gaire-

bé tots els elements que hi aparei-
xen fan rumiar molt, generen 
preguntes sobre si està bé o mala-
ment el que fan els uns i els altres. 
En realitat, parla una mica de la mi-
sèria de l’ésser humà i de com tot 
s’acaba convertint en negoci». 
 Navas i Garrido formen parella 
en la ficció (tornarem a veure’ls a la 
Seminci en una altra pel·lícula cata-
lana, L’artèria invisible, de Pere Vilà 
i Barceló). Tots dos reconeixen que 
es van complementar a la perfecció 
a l’hora d’interpretar aquests per-
sonatges que lluiten desesperada-
ment per assolir un objectiu comú, 

ser pares, però que pel camí hauran 
d’enfrontar-se a una sèrie de com-
plicacions que acabaran posant en 
perill els fonaments de la seva rela-
ció. «A vegades s’ha d’ensorrar tot 
per tornar-ho a construir. Quan co-
mença la pel·lícula, ells creuen que 
és el final del seu viatge, però en rea-
litat és el principi», continua Navas. 
«Vam intentar que la parella tingués 
un bagatge previ, que es notés que 
havien passat junts per moltes coses 
fins a arribar allà».
 El film (que s’estrenarà el 13 de 
novembre), es va rodar a Lituània i 
gairebé tots els actors que hi aparei-

xen són d’aquesta nacionalitat, així 
com part de l’equip. «Va ser una ex-
periència molt intensa –diu Féjer-
man–, perquè com que estàvem en 
un territori desconegut, ens vam 
unir entre nosaltres molt més».
 El fet que estigui basada en una 
vivència real de la mateixa realitza-
dora aporta a la pel·lícula un plus 
d’autenticitat i una càrrega emocio-
nal més forta i genuïna. «Em va ena-
morar la història, la veritat que des-
prenia, la seva valentia descarnada», 
reconeix Nora Navas. «Ningú hauria 
de passar per aquest calvari per tenir 
un fill», culmina Féjerman. H

LA DIRECTORA DE ‘SEMEN, UNA HISTORIA DE AMOR’ PRESENTA PEL·LÍCULA A LA SEMINCI

BEATRIZ
Martínez

VALLADOLID

33La directora Daniela Féjerman (centre), amb els actors Nora Navas i Francesc Garrido, ahir a la Seminci.

EFE / NACHO GALLEGO

ROGER ROCA
BARCELONA

Els membres del quartet del saxofo-
nista Wayne Shorter, grup clau del 
jazz en el canvi de segle, debuten a 
Barcelona sense el seu mentor. Avui 
al Conservatori del Liceu (20.30 h) 
presenten Children of the light, un pri-
mer disc, assegura el pianista pana-
meny Danilo Pérez, que «porta el se-
gell d’aprovació de Wayne».

–Un grup d’èxit es presenta sense el 
seu líder. És un cas insòlit.
–John Patitucci, Brian Bladey i jo ja 
tocàvem junts abans d’entrar al grup 
de Wayne i hem aprofitat una para-
da en el quartet per fer la nostra pri-

tat». Ja estava en sintonia amb la fi-
losofia de Shorter.
–Em faltava el mentor, però jo ja es-
tava buscant. Tots els meus projec-
tes han tingut sempre un context 
que va més enllà de la música. Con-
nectar el folklore dels Estats Units 
amb Llatinoamèrica, explicar l’es-
clavitud que va venir a Amèrica. Jo 
crec que té a veure amb com em va 
criar el meu pare. Ell utilitzava la 
música com a eina per ensenyar el 
currículum, les matemàtiques, per 
exemple. Vaig créixer en un entorn 
en què la música no servia tan sols 
com a entreteniment. 

–El 2000, quan Shorter va escollir un 

mera gira a trio. Volem que les ense-
nyances de Wayne perdurin tota la 
vida, per això ens diem Children of 
the Light. 

–¿Quines són les ensenyances?
–Ell mai parla de buscar la perfecció 
de què sento parlar en tots els con-
textos de la vida sinó de com podem 
canviar el món a través d’una nota 
de música. De com millorem la vi-
da d’algú a través d’una experiència 
musical. «Danilo, escriu i toca com tu 
vulguis que el món sigui», em diu.

–Fa molt, en un concert a Barcelona, 
vostè li va dir al seu contrabaixista: 
«Toca alguna cosa que soni a eterni-

«En el jazz hi ha autèntic 
intercanvi democràtic»

–Sempre ha passat: «aquest és lla-
tí, aquest no és jazzista creatiu». 
Però des que la gent ens va accep-
tar i vam començar a guanyar pre-
mis, sento que l’actitud ha canviat. 
Hem enviat un missatge molt fort: 
que en el jazz, en la improvisació, 
és on es creen les autèntiques plata-
formes democràtiques. On la gent 
crea un verdader intercanvi cultu-
ral d’igualtat. 

–El quartet de Shorter hi ha calat. 
–El públic veu en directe com ens 
costa elaborar una idea, com ens cos-
ta després transformar-la, i crec que 
s’identifica molt amb aquestes victò-
ries i derrotes que portem com a és-
sers humans.

–¿Què és el més important que ha 
après en aquests 15 anys? 
–Wayne ens ha ensenyat a utilitzar 
la música per aprendre de la vida. 
Quan ens reunim tots és com si fós-
sim una família. L’altre dia els vaig 
dir als del grup que hem de buscar 
un altre significat per a la parau-
la amor. Aquí hi ha una cosa molt 
profunda. H

DANILO PÉREZ  Pianista de Children of the light

pianista panameny per al seu nou 
grup havent-hi tants bons pianistes 
nord-americans hi va haver cert en-
renou. ¿Es va sentir pressionat?
–No he sentit mai que jo era necessàri-
ament el que havia d’estar allà. Sí que 
vaig sentir la responsabilitat i el desig 
enorme de representar el millor pos-
sible Panamà i Llatinoamèrica.

–L’hi deia des del punt de vista de la 
integració cultural i racial. 

i el dolor familiar després de la 
mort del seu pare.
 De Grumberg, Flotats desta-
ca així mateix un estil «hereu de 
l’absurd però amb una profun-
da càrrega humana». «Sempre es-
tà suggerint preguntes al públic, 
a la vegada que els permet riure 
i emocionar-se». Té també parau-
les molt elogioses per a Arnau 
Puig, el seu contrincant en esce-
na. «M’ha fet pensar en Gérard 
Depardieu per la seva veritat. 
Sempre te’l creus. Estem davant 
un futur molt bon gran actor», 
l’alaba el mestre. H

TEATRE LLIURE


