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Teatre
Robert Lepage  
i la intimitat

887 és el número del carrer de la 
ciutat de Quebec on va néixer 
Robert Lepage un 2 de 
desembre del 1957, just en un 
moment en què el sentiment 
identitari de la nació nord-
americana naixia. Gairebé 60 
anys després, necessitava tornar 
enrere, parlar d’ell mateix, de la 
seva memòria, del seu país, i va 
crear 887, que podrem paladejar 
al Lliure com una d’aquelles 
coses que passen només un cop 
a la vida. “El tema de la memòria 
és un pretext per parlar d’altres 
coses –ens diu el director–, de la 
societat i de la política. El que 

passa és que fa uns anys que hi 
ha un discurs no gaire informat: 
les noves generacions no saben 
com va començar tot i jo vaig 
viure-ho als anys 60, durant la 
meva infantesa i adolescència”.

Aquest 887 és germà del 
Soeurs de Wajdi Mouawad que 
vam veure al Grec passat, on una 
dona es queixava de la 
impossibilitat de viure en francès 
al Canadà. Tots dos es coneixen 
–Mouawad va emigrar a Mont-
real als 15 anys– i han aprofundit 
en el tema de la identitat, i 
Lepage ens avança que l’any que 
ve treballaran plegats a Frères 
(germans), la nova peça del 

dramaturg libanès-canadenc. 
Espatlla contra espatlla. Tots dos 
damunt i darrere l’escenari. 
“L’admiro molt”, confessa 
Lepage.

Aquí, qui ho explicarà tot serà 
el mateix director. És la seva 
història personal. Ell parla 
d’“autoficció”. “No sóc un 
personatge, sinó jo mateix. El 
teatre arriba lentament, ja que 
tot comença com una 
conferència, amb mi parlant, fins 
que el teatre apareix”, diu. Mai 
no havia fet res de semblant. Ha 
recorregut a Picasso, quan deia 
que l’art és un mitjà per explicar 
millor la veritat.

Esdevingut personatge real, 
Lepage té clar que “els 
espectadors van al teatre a veure 
personatges que es 
transformen”, que el teatre és 
“un lloc de transfiguració”. No li 
fa por recórrer a la Bíblia, ja que 
hi torna quan diu que “el teatre 
és un miracle, on un grup de gent 
entra dins una sala, accepta 
unes regles i comença el joc 
quan es fa fosc”. “No és un art 
de comunicació, sinó de 
comunió”, remata.

El director no ha dubtat a 
buscar en els racons més íntims 
de la seva memòria per 
aconseguir aixecar una peça 
màgica. Lepage té clar que el 
teatre és íntim o no és res. “Has 
de posar tots els mitjans 
tecnològics que tens al teu 
abast, que hi són, per transmetre 
aquesta intimitat, encara que 
estiguis en una sala molt gran”, 
assegura. Si van veure The 
Andersen project al Lliure el 
febrer del 2008 ho entendran 

El gran creador escènic quebequès 
explica a l’Andreu Gomila per què ha fet 
‘887’ a partir de la seva història personal

Hi ha una gran 
llibertat al 
teatre, ja que la 
tele ja s’ocupa 
de la banalitat
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Elisa Sanz ha decidit sintetitzar 
la nca d estiu dels rone en 
una plataforma de fusta. 

economia esceno r ca t  el 
seu sentit. La disfuncional 
família creada per Eugene O’Neill 
–amb sòlids apunts 
autobiogr cs– actua com un 
grup de nàufrags en una bassa a 
la deriva. Un punt perdut en la 
immensitat de les seves 
tempestes interiors, inestable, 
que amenaça d’enfonsar-se 
cada vegada que un membre de 
la família sacseja la fràgil 
embarcació amb les seves 
paraules o accions; però també 
un refugi davant un oceà hostil.

La metàfora és el més 
innovador d’una posada en 
escena ancorada en el previsible 
i reconeixible, com si el temps 
gairebé no hagués passat des de 
l’estrena d’El llarg viatge del dia 
cap a la nit, el 1956. Tot és 

correcte en la direcció de Juan 
José Alonso, extensiu també a la 
manera com els intèrprets es 
relacionen amb els personatges, 
sobretot quan arriba el moment 
crític de mostrar la seva 
inestabilitat emocional. ‘Fer el 
borratxo’ és un exercici superat 
en l’escola interpretativa del 
segle XXI, com també és cosa del 
passat ‘fer de criada’.

No han d’anar molt lluny per 
comprovar que hi ha una 

alternativa: només han 
d’observar la Mary Tyrone que 
compon Vicky Peña. Una aparició 
consumida per les seves 
addiccions i somnis trencats. Un 
fantasma evanescent que habita 
Monet Cristo Cottage com la 
senyoreta Havisham la seva 
mansió podrida pels records.  
–Juan Carlos Olivares

NOTA AL PEU O’Neill no va 
veure estrenada aquesta obra.

Qualsevol que gaudeixi del 
teatre i admiri els seus millors 
artistes s’acostuma a la idea 
que hi ha intèrprets que poden 
amb tot, que ells sols –amb la 
seva simple aparició a 
l’escenari– aconsegueixen el 
miracle de convertir l’aigua en 
vi. Concha Velasco semblava 
que era una de les escollides. 
Ho havia demostrat en més 
d’una ocasió amb una 
professionalitat irreductible al 
desànim. Però fins i tot els 
millors poden ser vençuts. Ni 

ella aconsegueix convèncer 
que Herbert Morote és un 
autor digne de ser representat 
en el circuit professional. El 
drama còmic Olivia y Eugenio 
és una acumulació de llocs 
comuns, tòpics de titulars, 

arguments de cafè sobre la 
vellesa, la diferència, la 
soledat i l’eutanàsia, reblat 
amb un personatge amb 
síndrome de Down que per 
raons artístiques 
desconegudes és assumit per 
una persona que pertany al 
col·lectiu.

Podria ser una decisió valenta 
i coherent si no fos per la 
contradictòria decisió de l’autor 
i el director de fer desaparèixer 
el personatge a la primera 
oportunitat per deixar que 
l’actriu s’esplaï amb el seu 
solitari monòleg. –J.C.O.

NOTA AL PEU Queda molt lluny 
aquell ‘La vida por delante’.

El largo viaje del día hacia la noche

Olivia y Eugenio
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Teatre Romea  
Fins al 8 de novembre
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Teatre Goya 
Fins al 15 de novembre

DE LA SETMANA
L’OBRA

tot. Si no, pensin en la 
possibilitat de materialitzar una 
il·lusió, en projeccions, jocs 
d’ombres, transparències... I 
deixa anar una frase lapidària, 
que haurien d’anotar tots els 
directors d’escena del món: 
“Dins la intimitat trobes 
l’universal”. Un espai que l’ha 
portat a mirar enrere i fer-nos 
veure l’home que és, algú que es 
va criar en l’era de la televisió 
–“el teatre era per als burgesos, 
no era accessible com ara”– i 
que va trobar en l’escena un lloc 
secret a explorar. “Potser no 
tothom ho sap –avisa–, però hi 
ha una gran llibertat al teatre, 
gràcies a la televisió i al cinema, 
que ja s’ocupen de la banalitat, 
de la ‘realitat’. Al teatre pots ser 
surreal, poètic, pots fer el que 
vulguis sense haver de donar 
explicacions”.

I per ell, sobretot, el teatre és 
record. D’entrada, l’actor ha de 
ficar-se dins el cap un text, una 
vida. “Oblidem que el teatre, a 
diferència del cine i la televisió, 
és un exercici de memòria; 
recorda el passat, com vivia la 
gent, i és ideal per parlar de la 
memòria”, diu. Sí, Lepage volia 
parlar de la identitat del seu país, 
el Quebec, de “les coses greus” 
que hi van passar, però ha acabat 
parlant d’ell mateix, de quan era 
nen, del teatre, de la memòria i 
de la vida . Per cert, està al 
corrent del procés català i li fa 
molta gràcia dur el 887 a 
Barcelona.

887 ens farà somiar al Lliure de 
Montjuïc el dj. 29 i el dv. 30.ÉR
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