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Ja tenim Panorama des del pont, d'Arthur Miller, a punt d'estrena al Romea. És un dels aplaudits
textos del dramaturg i parla del drama dels immigrants illegals al Nova York dels anys 50,
embolcallat amb una història d'amor, obsessions i venjances i amb el rerefons de la Caça de
Bruixes, de la que Miller en va ser víctima. Tot un luxe, perquè és un gran espectacle amb vuit
actors a escena i d'aquesta talla: Eduard Fernández, Jordi Martínez, Mercè Pons, Marina Salas,
Marcel Borràs, Pep Ambrós, Rafa Cruz i Sergi Vallès. El luxe no acaba aquí: els dirigeix Georges
Lavaudant, amb Ester Nadal com ajudant i amb els consells i vist-i-plaus del seu amic Ariel García
Valdés. I traducció de Joan Sellent! És una coproducció del Romea i el LG Théâtre, la companyia
de Lavaudant. Seran al Romea des del 2 de febrer al 10 d'abril.

Borja Sitjà, encara director artístic del Romea l'han nomenat director de Téâtre de l'Archipel, de
Perpinyà- va compartir amb Lavaudant la direcció de l'Odéon de París, fet que va signar una bona
amistat. Sitjà li va demanar de dirigir Panorama des del pont per al Romea: "Jo coneixia malament
l'Arthur Miller, no tenia costum de dirigir autors contemporanis americans, el meu teatre tira més
cap a Txèkhov, Pirandello, Brecht o contemporanis francesos. A França no són gaire comuns, els
classificaven de massa psicològics, analítics...!" comenta. Però..."Fa 4 o 5 anys em van demanar
de dirigir La nit de la Iguana, de Tennessee Williams i m'hi vaig retrobar. El que passa a França i
suposo que arreu, és que els textos dels grans dramaturgs americans s'han fet al cinema i això ha
deixat una petjada inesborrable. La gent relaciona les obres amb Marlon Brando, Marilyn Monroe,
Katherine Hepburn, Vivien Leig, Elisabeth Taylor, Montgomery Cliff... Són com un filtre entre el text
i el teatre!" En aquest sentit, Panorama sobre el pont juga amb dos avantatges: el van interpretar
Raf Vallone i Maureen Stapleton, "que són bons, però no són mites." L'altre avantatge és que és
un text molt precís i per a actors. "Vaig dir que acceptava amb la condició que havia d'haver un
bon repartiment, i, a poder ser, una companyia, ja que és molt important la relació que es tinguin
entre ells", exposa el director.

L'ARGUMENT

Aquestes són les bases de la versió que veurem, una història protagonitzada per personatges
quotidians, que beu de les fonts de la tragèdia grega. El protagonista és Eddie Carbone
(E.Fernández), un estibador del moll, d'origen italià, que coneix bé la llei no escrita de solidaritat
entre immigrants i s'escandalitza amb les històries dels que en algun moment van delatar
compatriotes davant de l'oficina d'immigració. Viu amb la seva esposa Bea i la seva jove neboda
Catherine, recollida per la parella en morir els pares. Des del principi, la sobreprotecció que mostra
Eddie davant de la noia indica que té sentiments amagats envers ella, que es van convertint en
passió devastadora. Dos cosins de Béatrice, Marco i Rodolfo, fugint de la misèria de la seva regió
d'Itàlia, arriben illegalment als Estats Units i troben refugi a casa de l'Eddie. En Rodolfo és guapo i
solter i el destí es posa en marxa: la Catherine, que ha assolit l'edat de la emancipació no triga a
enamorar-se'n. "A partir d'aquí es desencadena un procés devastador implacable que ningú sabrà
controlar. Carbone va contra els seus principis", diu Lavaudant. Jordi Martínez interpreta l'Alfieri,
un personatge que va explicant la història, com un Corifeu grec i que, alhora, és l'advocat de la
família.

ELS ACTORS



Per a Lavaudant "és molt important que els actors es fiquin els personatges a la seva pròpia pell.
Això ho hem aconseguit gràcies en molta part al treball de Sellent, que ha sabut reproduir els tics,
les paraules... S'ha apropiat de la llengua de Miller, que és particular. La gent no parla així, és la
veu de Miller!"

Eduard Fernández està molt content del seu personatge, de l'obra, de Lavaudant... de tot!:" Eddie
ha passat gana, ha viscut una situació dura i això el converteix en un home tosc. I està envoltat de
monstres que li fan treure el millor i el pitjor d'ell mateix, convertint-lo en una mena de mostre
salvatge i misògen. En canvi, Rodolfo (Marcel Borràs) és un ésser lliure, net, lúcid, alegre, que fa
el que vol i això a l'Eddie...em toca els nassos! No pot ser ell mateix, però paradoxalment ha
arribat massa a ser ell mateix i vol anar fins al final de les passions. Si vas al final es tornen
perilloses, això ja ho trobem als grecs."

Jordi Martínez ens parla del procés de treball: "El viatge que hem fet per arribar on som, és el
premi que ens emportem de l'obra. El teatre és un risc, no saps si el públic rebrà el que volem
explicar, però ha estat un plaer treballar-hi. Lavaudant s'ha qüestionat paraula per paraula i això
vol dir que ens ha donat les eines per defensar cadascú el seu personatge, perquè tots el
coneixem a fons."

"La Mercè Pons ha portat el seu personatge a un lloc on no l'havia vist mai. Això ajuda l'Eddie a
ser qui és i a fer el seu recorregut. És un paper que podria passar desapercebut però la Mercè el
converteix en protagonista", diu Sitjà. Ella contesta: "És un personatge especial de fer, ens hem
trobat en una situació no habitual. Hi ha una base, uns fonaments, però després l'obra depèn de
cada paraula, de cada frase. Els personatges han anat creixent conjuntament, anem tots a una.
Per a mi és un privilegi fer aquest personatge, que és lluny dels que he fet fins ara. Ho estic
disfrutant!"

A la pregunta de si ha tingut la temptació de traslladar l'obra a l'actualitat, amb els problemes
d'emigració actuals, Lavaudant ha contestat "Evidentment que et passa pel cap! Però crec que,
deixant-la on és, ens permet pensar-hi. L'emigració italiana d'aquells anys tenia uns problemes
diferents i s'hauria d'adaptar molt. Són gent que mai aconsegueix integrar-se. Hem treballat més a
partir del text que amb la història en si. Les frases són com un diari, les entens a la primera. No és
fins que les has llegit 3 i 4 cops, que hi trobes les trampes!"

Pel que fa a l'escenografia, han treballat amb la idea d'una caixa negre, sense elements realistes,
amb alguns elements escènics i prou. "És com un experiment. Els personatges es mouen en un
espai molt pur i net, el que no els hi ho posa fàcil. " El vestuari tampoc és de cap època concreta:
"més que situar-lo en un moment històric, acompanya la filosofia dels personatges". "

Arthur Miller va obtenir unPremi Pulitzer per Panorama des del pont


