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Àngel Molina i E. Gutiérrez Caba aporten encara
més misteri al Romea

Título: Europa Espanya Català

Si bé nombrosos actors, actrius i treballadors del teatre admeten haver sentit la presència invisible
però vivencial de Margarida Xirgu al Romea, potser a partir d'avui s'incrementarà el misteri. El
teatre acull l'estrena a Barcelona de César & Cleopatra, un text d'Emilio Hernández amb un cartell
de luxe: Ángela Molina i Carolina Yuste (Cleòpatres) i Emílio Gutiérrez Caba i Ernesto Arias
(Césars) i, amb direcció de Magüi Mira. Que on és el misteri? Doncs... l'acció transcorre als llimbs
de l'eternitat "un lloc comú en el que tots hi hem pensat un dia o altre, recordant la gent que hem
perdut", ha dit la Magüi en roda de premsa. César i Cleòpatra es retroben en aquest nolloc per
repensar el seu passat, sacsejar la memòria des de la seva mort fins ara, veure si el que s'ha anat
transmetent és cert o no i meditar sobre el poder, la passió i la tragèdia del seu temps, però des
del 2016. Ho estaran fent fins l'1 de maig. Podrà resistir la Xirgu a intervenir?

L'espectacle es planteja com un joc a quatre, on els joves són els records, i els veterans, els
fantasmes eterns. Hi ha moltes preguntes encara avui sense resposta: "Què passa amb el poder
que arriba per canviar coses i aconsegueix que no canviïn? Què es podria haver fet en aquell
temps per no estar ara com estem? Què és el que mai s'hagués hagut de fer?" Parteix de la idea
que el que es va viure en el temps dels dos amants ha influenciat i encara influencia el
comportament d'Europa: "César & Cleopatra mostra que la història perdura i perdura... Els
protagonistes recorden la seva joventut amb humor, tragèdia, emocions i també decepció", explica
Magüi. "I és que s'adonen que en 2000 anys no ha passat res i si ha passat, ha anat a pitjor. El
que es viu avui a Orient té parallelisme amb el que passava al temps de Cleòpatra", afegeix
Gutiérrez Caba, molt content per ser i per primer cop!- en un teatre on havia actuat la seva àvia.

L'espectacle es va estrenar l'any passat al Festival de Mèrida amb uns altres actors joves. Han
plegat, se n'han buscat de nous i, en conseqüència "l'arribada a Barcelona és com una remuntada!
Hem tornat a assajar perquè no és una substitució, és una altra creació. Cada actor té instruments
diferents i hem hagut de tornar a acoblar els de tots quatre. És, doncs, com una segona estrena!",
assegura Magüi.

LES REFLEXIONS DE DOS CÈSARS I DUES CLEÒPATRES

Els César i Cleopatra que coneixerem són als llimbs per pensar i ho fan profundament. "La reflexió
que més m'interessa té a veure amb la llibertat que significaria poder veure la vida des de la
distància i poder arreglar els errors que vas fer. Jo miro la meva joventut i veig una noia valenta,
que s'equivoca, que ha estimat molt a la vida, que adorava el seu poble... És una memòria
collectiva que es va recreant, un misteri en què estem tots envoltats perquè, en l'essencial, no hem
canviat gaire. Tenim el mateix aire, sentim amor, somiem, tenim sang Mediterrània...", comenta
l'Ángela Molina, que és el primer cop que actua a Barcelona. I continua: "Cleòpatra era el cap
pensant d'un gran imperi i el governava d'una manera valenta. Però tenia una relació mística amb
el poder, molt diferent a la del seu estimat César i probablement a tots els homes. Som diferents,
però ens complementem, perquè ens mouen els mateixos valors."

També parlen de com es va moure el poder, des de Alexandria a Roma, en mans d'una dona: "I
com que ja són als llimbs i, per tant, estan per damunt del bé i del mal, sobre això fan molt
d'humor", afegeix la directora. I és que "el primer que fan és tirar-se els plats pel cap perquè es
retreuen l'un a l'altre tots els amants que han tingut. Però se segueixen estimant i, en aquest punt,



passem la història als joves", apunta Gutiérrez Caba. Per a l'actor, "la història ha estat injusta amb
Cleòpatra i amb altres dones, sobretot perquè l'han escrit els homes. I el personatge de l'Àngela
ho qüestiona molt. Quan el seu Imperi cau en mans del cristianisme tot s'acaba i això és greu per
la condició humana, molt més que l'escena de la serp! Va ser importantíssim per a la història i et fa
pensar en tantes altres dones que no hem arribat a descobrir."

Carolina Yuste admet que a ella li toca el patir: "Jo sóc la que estimo, pateixo i no tinc projecció de
futur perquè sóc un pensament. I a la vegada, ella entra al meu pensament i jo l'escolto. I com
entre nosaltres no ens podem mentir, ens comuniquem a través de la veritat." Però interpreta una
gran reina: "Amb només 23 anys era més valenta que molts homes, era seductora, llesta, parlava
molts idiomes. I estava unida al poble d'una manera mística, com una mare protectora." Explica
que "la Cleòpatra va arribar a escriure sobre ella! Però la història ho ha tapat com ha tallat la
llibertat de la dona egípcia, avui tan complicada." Realment, costa pensar com en un país que va
tenir una reina com Cleòpatra, la dona sigui menystinguda. Com diu l'Emilio, anem enrere!

Per la seva banda, Ernesto Arias opina que "el més interessant, a mes de la relació entre tots dos
o tots quatre- és que el públic s'adoni que l'evolució de la humanitat va enrere. Què hauria passat
si César i Cleòpatra haguessin perdurat en el poder, si el seu projecte polític hagués tirat
endavant? Segurament no estaríem com estem. Ell té sentit de justícia, vol un mon just, igualtat... I
veu la possibilitat de tirar endavant la història amb Cleòpatra al costat.

Està clar que Emilio Hernández s'ha documentat a fons per escriure aquest text que fuig de la
història clàssica per reflectir els pensaments, els desitjos d'una gent al poder dels que fins ara
sembla que han optat tots per callar. "És com una part més de la intifada silenciosa que porten les
dones per la igualtat. Espero que algun dia la igualtat i, sobretot, la llibertat, sigui una realitat",
conclou Magüi Mira.


