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Eduard Fernández fa una trucada fatídica. FOTO: DAVID RUANO

MALGRAT EL SEU CARÀCTER
FICTICI, L’OBRA NEIX D’UN
EXHAUSTIU TREBALL
D’INVESTIGACIÓ SOBRE
EL PERSONATGE CENTRAL
REALITZAT PER L’AUTOR
ALBERTO CONEJERO

Rapún, i fins i tot amb el fill
de qui havia estat un com-
pany seu de trinxeres du-
rant la guerra civil. Ferit com
a conseqüència d’un atac ae-
ri, Rapún va acabar internat a
l’Hospital Militar de Santan-
der. Que és precisament on
ens el trobem ara, enfrontat a
la pitjor de les circumstànci-
es. El que les ferides de guerra

no han aconseguit està a punt
d’aconseguir-ho la sentència
de mort que ha caigut damunt
seu: Rapún serà executat el
18 d’agost del 1937, just un
any després de l’assassinat
d’aquest Lorca que tant el va
estimar i a qui ell també va es-
timar durant un temps, però a
qui alhora tant va fer patir.

A les portes del Majestic
Però, quina va ser la causa del
mal d’amors entre Rapún i
Lorca? Doncs, segonsModes-
to Higueras –un amic comú
dels dos–, el problema era que
a Rapún “li agradaven més les

dones que llepar-se els dits”.
Malgrat haver-se convertit en
l’amant de Lorca, Rafael no va
deixar mai de banda els seus
hàbits heterosexuals, ni la
tendència a seduir tota dona
que es creués en el seu camí.
En voleu un exemple? Cipria-
no Rivas Cherif –cèlebre di-
rector teatral i alhora cunyat i
amant del president de la Re-
pública Manuel Azaña– ex-
plicava l’angoixa patida per
Lorca a l’Hotel Majestic de
Barcelona en què s’allotjava
amb la seva parella, la nit que
aquest el va deixar plantat per
anar-se’n al llit amb la gitane-
ta que acabava de conèixer en
un tablao flamenc. Però ara no
és hora de fer retrets a Rapún,
sinó d’escoltar les confessions
i les peticions que fa al llarg
d’aquestes darreres hores de
vida al Sebastián, el soldat en-
carregat de portar-lo davant
l’escamot d’afusellament.
Conejero s’ha volgut cen-

trar en aquest diàleg imagi-
nari per parlar de la neces-
sitat de redempció, i de la
no menys urgent necessi-
tat de preservar la memòria
com un espai de justícia. Tot,
mentre ens recorda també
que el passat no para de llan-
çar-nos preguntes incòmo-
des sobre el present i sobre
els febles fonaments de la
nostra democràcia.

Que lluny queden els llums de
Broadway! I malgrat tot, són
a tocar, a unes poques para-
des de metro. El Rodolfo, el
jove immigrant sense papers
que Eddie Carbone acull a ca-
sa seva, juntament amb el seu
germàMarco, es mor de ganes
d’agafar aquest metro i deixar-
se enlluernar per les marquesi-
nes. En canvi, li ha tocat caure
en una tragèdia de ressons an-
cestrals però encara rabiosa-
ment contemporània que no
li permet fer aquest breu re-
corregut que, metafòricament
parlant, sembla un viatge de
llarga distància. Aquesta tra-
gèdia, el director Georges La-
vaudant la veu despullada del
tot de qualsevol temptació na-
turalista; el naturalisme amb
què, posem per cas, l’abordava
fa una dècada Rafel Duran des
de l’escenari del TNC. I la veu
presidida escenogràficament
per una negror que fa pensar
en aquella definició que Miller
fa de l’Eddie quan diu d’ell que
té “uns ulls com túnels”. I ja
sabem que dels túnels en pot
sortir qualsevol cosa. Crec que
Lavaudant ha tingut molt pre-
sent aquesta definició a l’hora
de dirigir un Eduard Fernández
que no deixa entreveure gaire-
bé mai els dubtes, les contra-
diccions o la culpabilitat que
puguin fer remoure el perso-
natge per dins.

Els desajustos de la tragèdia
L’opció de Lavaudant i Fernán-
dez passa per mostrar-nos un
Eddie obcecat que actua i es
mou gairebé sempre des de
lamés absoluta impossibilitat
de reflexió o inflexió interna,
malgrat els esforços que hi po-
sa la seva dona, Beatrice (una
notableMercè Pons). I que,
tot sovint, ens mira a nosaltres
des de l’escenari amb ulls in-
quietantment similars a túnels
foscos. Per cert, no deixa de
resultar curiós que la foscor an-
tinaturalista (tot i que guarni-
da de fosques, ben climàtiques
i excel·lents projeccions, i d’uns
quants elements puntuals de
mobiliari) pugui assemblar-se
unamica, com si fos un negatiu
fotogràfic, al muntatge presi-
dit pel tampoc gens naturalista
blanc rutilant amb què Ivo van
Hove acaba de triomfar als es-
cenaris de Broadway i del West
End. Però, si bé Lavaudant crea
un embolcall visual força adient

per situar-nos amb rigor dins
la tragèdia de l’Eddie, puntu-
ada tota l’estona per aques-
ta mena de cor format per una
sola persona i representat pel
personatge de l’advocat Alfieri
(unmolt ajustat Jordi Martí-
nez), no l’encerta tant a l’hora
de transmetre la temperatura
emocional del magnífic text de
Miller. Lauvadant deixa que la
fredor s’apoderi excessivament
de l’escenari. Crec que, malgrat
la correcta interpretació deMa-
rina Salas, s’equivoca força a
l’hora de presentar-nos el per-
sonatge de la neboda Catheri-
ne accentuant-ne d’entrada els
trets exageradament infantils i
fent-li lluir un vestuari exagera-
dament extremat. I sens dubte,
no sap com resoldre un final
que se’ns presenta notable-
ment anticlimàtic i visualment
inversemblant: l’Eddie, amb to-
tes les seves mancances es me-
reixia un final més rutilant.
Teatre Romea
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