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Miller en una caixa negra
3Lavaudant dirigeix al Romea una depurada versió de ‘Panorama des del pont’

MARTA CERVERA
BARCELONA

E
l polifacètic Georges Lavau-
dant (Grenoble, 1947) tor-
na a Barcelona com a direc-
tor de Panorama des del pont, 

un drama del nord-americà Arthur 
Miller (1915-2005) que va suposar el 
seu segon premi Pulitzer. El Romea 
acull a partir d’aquest dissabte les 
funcions prèvies d’aquesta història 
d’amor, gelosia i traïció que retrata 
la vida dels emigrants italians de No-
va York a mitjans dels anys 50 del se-
gle passat. «Miller va escriure una 
tragèdia grega amb personatges 
quotidians», recorda l’aclamat La-
vaudant, encantat amb la traducció 
de Joan Sellent.

 Aquesta nova coproducció entre 
el Teatre Romea (grup Focus) i LG 
Théâtre compta amb un imponent 
repartiment. Eduard Fernández, 
Jordi Martínez, Mercè Pons, Marina 
Salas, Marcel Borràs, Pep Ambrós, Ra-
fa Cruz i Sergi Vallès acompanyen el 
mestre francès en aquesta versió que 
fuig del naturalisme. Tot transcorre 
en una caixa negra que es transfor-
ma mitjançant il·luminació i projec-
cions. «Ha sigut difícil trobar l’equi-
libri entre un espai tan depurat i la 
interpretació dels actors, que estan 
totalment ficats dins dels seus perso-
natges», va destacar Lavaudant.
 L’últim muntatge a Barcelona de 
l’aclamat director va ser El misantrop 
(TNC, 2011). A Panorama des del pont 

ha potenciat al màxim el treball dels 
actors. El magnífic clima creat en els 
assajos es va deixar entreveure en la 
roda de premsa. «Agraeixo la lliber-
tat que Lavaudant ens ha donat per 
provar coses. La seva elegància i el 
seu acostament, sempre molt emo-
cional, et permet estar obert, nu i sin-
cer», ha comentat Eduard Fernán-
dez, que no va ser l’únic que li va ti-
rar flors.
 L’actor encarna Eddie Carbo-
ne, un estibador que viu amb la se-
va dona (Mercè Pons) i la seva nebo-
da Beatrice (Marina Salas). Tots dos 

RETORN D’UN ACLAMAT MESTRE l’han criat com si fos la seva pròpia 
filla i ara que s’acosta el moment 
d’emancipar-se, Eddie descobreix 
que està enamorat d’ella. L’arriba-
da de dos familiars a la casa, tots dos 
emigrants il·legals, deixarà en evi-
dència la seva passió al descobrir 
que Beatrice inicia una relació amb 
un d’ells, Rodolfo (Marcel Borràs). 
Desesperat, Eddie trencarà la llei del 
silenci del port i denunciarà els dos 
immigrants davant les autoritats. 
D’aquesta manera segellarà el seu 
propi destí. «Eddie és un personatge 
complex i masclista», opina Fernán-
dez. «És un ésser esquerp que mai ha 
pogut ser feliç».

INFLUÈNCIA DEL CINE / Per Lavaudant, 
aquesta és la seva segona incursió en 
la dramatúrgia nord-americana des-
prés de La nit de la iguana. «Hollywood, 
d’alguna manera, s’ha apropiat 
d’aquestes obres. Grans estrelles del 
cine com Marlon Brando i Ava Gard-
ner actuen com a filtre per al públic», 
assenyala Lavaudant. Panorama des del 
pont, estrenada el 1955 i portada al cel-
luloide per Sidney Lumet el 1962, 
s’allibera d’aquesta influència. «Enca-
ra que el film és molt maco i Ralf Vallo-
ne està meravellós, ell no és un mite 
com Brando», destaca el director. I 
afegeix una altra diferència, la impor-
tància que té el personatge d’Alfieri, 
que interpreta Jordi Martínez, i que 
és «l’advocat de la família que explica 
i comenta la història».
 En les seves obres, Miller va po-
sar en dubte el somni americà. L’au-
tor, que es va rebel·lar contra la caça 
de bruixes de la Comissió d’Activi-
tats Nord-americanes així com con-
tra les guerres del Vietnam i Corea, 
va escriure la peça en la mateixa èpo-
ca que va ser acusat per Elia Kazan de 
simpatitzar amb el comunisme. H

33 Eduard Fernandez (Eddie) i Jordi Martínez (Alfieri) a ‘Panorama des del pont’.
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