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Victòria, una obra necessària que recrea lorigen de
les nostres pors

Títol: Europa Espanya Català

Abans de llegir, consulteu l'agenda i busqueu un dia per anar a veure Victòria al TNC, no fos que
s'acabin les entrades com els està passant sovint aquesta temporada. L'espectacle ho té tot
perquè així sigui: un elenc de luxe (Emma Vilarasau, Pere Arquillué, Jordi Boixaderas, Mercè
Aránega, Nil Cardoner, Joan Anguera i Mar Ulldemolins); una història que em viscut directament
molts dels que encara estem vius: l'ombra de la postguerra. I les reflexions que ens inspirarà, ara
que sembla que vinguin pors noves; un autor jove, Pau Miró, que pot parlar d'una època que no ha
viscut sense passions personals. Tot això és Victòria, que serà a la Sala Gran del TNC del 4 de
maig al 12 de juny.

Avui s'ha presentat en roda de premsa. Un feliç Xavier Albertí ens ha parlat molt cofoi per haver
encarregat el projecte; ha lloat Pau Miró com es mereix, com un dels autors més interessants del
moment i l'ha titllat d'Ambaixador del teatre català. I ha descrit l'espectacle així:"És una obra
necessària. Se situa a la Barcelona del 1951, en el context de la Vaga de Tramvies, una
manifestació obrera que va trencar esquemes per ser la primera en aquell temps de postguerra i
que ha passat a la història. Parla de la por i la paràlisi que ens afecten encara en moments
determinats i que no ens permeten fer un futur millor. Moltes pors venen d'aquell temps i Victòria
posa els dits on fa mal, i obre una finestra que ens convida a mirar el futur d'una altra manera. Això
és molt difícil de fer i només ho pot fer un autor lliure i jove. "

Pau Miró, amb el seu posat tímid i tranquil, també té motius per estar content: "El Xavier em va dir
fes el que vulguis i agraeix-ho la llibertat. També em va dir que estaria content si abans l'estrena li
digués que, com a director, també he fet el que he volgut i ho he fet. Tinc un agraïment molt sincer
envers els actors per la veritat, la sensibilitat i l'entrega que han posat als personatges. Faig una
Sala Gran sense renunciar als avantatges d'una petita: compartir les emocions." Ha comptat amb
una ajudant de direcció de luxe, l'Alícia Gorina i també ha tingut paraules d'agraïment per tot
l'equip tècnic (escenografia, vestuari, llums, espai sonor... que han aconseguit "que tingui una
aparença senzilla a la Sala Gran. Això no és fàcil!"

SOBRE L'ESPECTACLE

L'autor explica que l'obra té a veure amb les moltes vegades que hem llegit als diaris o hem sentit
parlar als nostres grans de la Vaga de Tramvies. "Hi ha alguna cosa que fa que els que la van
viure encara l'arrosseguen i això em preocupa." L'espectacle arranca quan una dona viatja sola en
un tramvia. Es creua amb altres tramvies que també estan buits. Ella no en sap res de la vaga, és
un personatge mancat de consciencia ideològica que ve de l'enterrament del seu marit. "L'obra
explica el viatge d'aquesta dona, la Victòria, fins la conscienciació", diu l'Emma Vilarasau que
interpreta la Victòria. "M'interessa l'ànima dels personatges, va ser una època molt complicada a
nivell emocional. I va ser quan es va formar l'educació d'un país", comenta Miró.

La protagonista haurà de regentar la barberia que tenia el seu marit, és el que li queda per viure.
Però molts clients no estan disposats a que una dona els arregli. I per aquell espai claustrofòbic
van passant personatges que mostren com traginen el dolor i la resignació darrere una màscara.
La Victòria és la única que no en porta de màscara, ella és tal com raja. "L'obra acaba donant una
coça a l'espectador amb aquesta pregunta: les pors que tenim avui estan relacionades amb
aquella època? Jo crec que sí, però la resposta l'ha de posar el públic", diu Miró.



Miró diu que per poder explicar l'època s'ha documentat amb tres referents: Joan Marsé "ja que la
seva literatura és un viatge sensorial a l'època"; les cròniques que va escriure Néstor Luján sobre
la vaga de tramvies "i també hi és la Mercè Rodoreda."

ELS PERSONATGES

Emma Vilarasau destaca el plaer de treballar amb un autor/director: "Ho tenen híperclar. No els
pots treure d'on van, però és tot més simple i saben l'olor de cada personatge. Però el més difícil
ha estat la simplicitat que demana en Pau. Jo, que sóc molt italiana actuant, confesso que la
contenció m'ha costat. Però he començat a descobrir un altre món en la interpretació, n'aprens. He
picat pedra però crec que hi hem arribat." Pel que fa al personatge: "La Victòria no és conscient
del que porta dintre perquè està regida per una moral que l'ha impregnat de tal manera que ni la
nota. Fins que surt la Victòria que ja hi era però ben endins. Segurament n'hi ha hagut moltes com
ella. És maco el viatja a la consciència, encara que sigui dolorós i a base d'hòsties!"

Pere Arquillué fa un mestre de la república fastiguejat pel model educatiu dels anys 50 que podria
dedicar-se a l'estraperlo: "És una obra necessària per saber on som ara. Aquests dies he sentit
discursos d'en Fraga per la ràdio de l'any 1976 que ens fan pensar en la realitat actual. No és
només per als que ho van viure, pot arribar a totes les generacions", diu l'actor.

La sortida de la Victòria seria, potser, embolicar-se amb el falangista o convertir la barberia en
perruqueria,"però el Mestre li proposa una altra sortida". Arribat aquest punt, Miró vol puntualitzar
que no explica cap història d'amor: "No m'interessen, no les suporto al teatre. Ja hi ha d'altres que
ho fan i ja se n'han explicat prou!"

La Mar Ulldemolins és un misteri que no ens han volgut explicar per fer-ho encara més misteriós.
"Sóc algú que ve de França amb els ideals ja construïts, però que els ha de tapar per fer una cosa
en concret. Té un objectiu a complir però com, a la vegada veu que la Victòria està vivint un procés
semblant al que ella va viure, doncs l'ajuda". I prou.

Jordi Boixaderas interpreta un falangista "una bèstia rara conservador, a la vegada feixista i a la
vegada religiós. És una barreja impossible i inquietant. Però encara en volten molts així, pel
carrer..."

La Mercè Arànega fa una excantant del Parallel, a la que se l'associa a l'alegria i llibertat de la
República. Ara és una persona trista i plena de pors, que s'amaga de tot el que vol ser i es
pregunta fins quin punt no s'acabarà convertint en allò que no vol ser. "Té un fill adolescent...", ha
dit de manera intrigant.

Joan Anguera és el germà del barber, el difunt. Més que explicar el personatge ha recordat el món
ple de por que l'envoltava quan tenia 5 anys, més o menys el temps on se situa l'obra. "Em va
sorprendre que en Pau, tan jove, arribés tan bé a retratar aquest ambient de por constant que
influïen els militars i els capellans. Ho ha trobat molt bé", assegura.

EL FINAL D'UNA ETAPA

Pau Miró ens ha sorprès dient que aquest espectacle significava el final d'una etapa en la seva
vida professional: "Vaig estrenar al Malic l'any 2000 i avui estreno a la Sala Gran. Durant aquests
anys he anat construint temes que m'interessaven, situant-los sempre al Raval i interpretats per
personatges anònims. Tinc ganes de fer un trencament i explorar altres bandes. Construir nous
ítems, noves textures... Necessito investigar altres teatralitats i altres colors. Sóc clàssic amb
pinzellades modernes i em vull desfer d'aquestes etiquetes. Tancar el cicle aquí és un privilegi que
m'emporto."


