
http://www.teatral.net/ca/noticies/17795/la-sala-atrium-obre-la-porta-al-teatre-internacional-amb-oda

Secció: Teatro
08/03/2016

La Sala Atrium obre la porta al teatre internacional
amb Oda

Títol: Europa Espanya Català

La Sala Atrium i en el marc de la feliç celebració dels seus primers cinc anys amb els deures ben
fets, inicia un dels projectes inicials que encara no havia dut a terme: l'obertura de la Sala al teatre
internacional. No és el primer cop que s'hi representa un autor de fora, però si el primer que es fa
íntegrament en la llengua original el noruec- i subtitulat en català. Parlem de Oda: Satans Kvinne
(Oda: una dona infernal), de Dia Nordgaard. És un potent monòleg que interpreta Eva Eklöf
Morkeset, vinculada a la fundació de Alta Realitat. La dirigeix Ferran Audí, que no parla noruec
però que ja ha dirigit tres peces a Noruega.

Aquesta estrena arriba després d'haver reposat alguns espectacles emblemàtics que han significat
molt per a la sala en aquests cinc anys. També significa molt per a ells poder emprendre aquesta
nova aventura que els portarà més títols a l'escenari, a més d'una Escola Internacional d'Estiu amb
mestres com Declan Donellan i possibilitats de intercanvi i d'estrenar produccions a fora. Un avís:
només del 10 al 13 de març. I amb subtítols en català!

BASADA EN UNA VIDA REAL

L'eix de l'obra és la pintora expressionista noruega Oda Krohg, una dona que va destacar al seu
temps per la seva lluita revolucionària, al que molts titllaven de vida escandalosa. És molt
coneguda tant per la seva trajectòria artística (va pintar 170 quadres! com per la seva revolució,
que li va fer guanyar el nom de Princesa Bohèmia, a la Noruega del 1980. Filla del Fiscal General
de l'Estat, pertany a una classe burgesa conservadora. No obstant això, ella s'envolta d'artistes,
anarquistes, exconvictes revolucionaris... perquè és la vida que tria i que li permet almenys somiar
en canviar el món desafiant les normes estrictes de la societat i defensant l'amor lliure.

Es casa entre d'altres marits- amb el també pintor Christian Krohg, pare del moviment Els Bohemis
de Cristiania, format per intellectuals, artistes, anarquistes, feministes "un moviment transversal i
revolucionari que va transformar Europa i que també va arribar a Barcelona a través de gent com
Monturiol o Cerdà," exposa Audi. Dia Norgárd posa en boca de la protagonista tots aquests
moviments, inclosa l'edificació de la Nova Icària al desert de Texas, on hi van anar alguns catalans
(Cerdà va collaborar en els planells) i els van enganyar. "L'autor vol dir, a través d'aquesta gran
personalitat, que a tots ens agrada seguir els nostres instints però que sovint cal pagar per fer-ho. I
l'Oda va pagar un preu elevadíssim."

Això passava en un moment de transformació radical per a Noruega, a punt d'assolir la
independència. L'Oda era una dona que estava envoltada d'homes en un món en què els artistes
només són homes, excepte cantants d'òpera o ballarines. "Ella intenta destacar en aquest món ja
que es considera també una artista. Va ser la primera pintora al seu país i va ser molt coneguda
als cercles de pintura de París. L'arribada de la I Guerra va acabar amb tot aquest moviment i no
va haver cap més dona pintora fins que va arribar Frida Kalho, molts anys després", explica Audí.

I com encara passa avui dia, l'Oda va haver de lluitar i molt per compaginar la vida intellectual i
artística amb la seva consciència de mare i la relació amb els fills, per la falta de collaboració dels
pares de les criatures: "Ella carrega amb tot però sempre parla clar i ho denuncia. En un moment
de la seva vida va conèixer August Strindberg "un misogin patològic que la va rebatejar amb els
qualificatius de Vampiressa i Dona infernal. També va tenir molt bones relacions amb Edvard
Munch, que li va regalar el quadre Linfant malalt."



Eva Eklöf Morkeset està molt contenta de ficar-se a la pell de l'Oda perquè és com un ídol per a
ella des de que era ben jove: "És un model de dona que va gosar fer coses no ben vistes
enfrontant-se amb tothom i amb força i valentia. M'agrada ensenyar-la perquè encara avui la
podem agafar com a model."

Ens ha fet un petit tast de l'espectacle i us diré que és molt expressiva i que es posa a la pell del
personatge al 100%. No he entès res del que deia però ha estat un plaer veure-la. No patiu, que
vosaltres tindreu subtítols!


