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'Esplendor', una obra de Abi Morgan que obre
l'ànima de les dones

Título: Europa Espanya Català

La FEI (Factoria Escènica Internacional) és més jove que el Grec però també celebra l'aniversari:
10 anys. Ens ho ha recordat una de les seves fundadores, Carme Portaceli, aquest matí a la
presentació de Esplendor, de Abi Morgan, l'espectacle que aquesta plataforma -que en 10 anys
ens ha donat tantes alegries- porta al Festival. Es representarà al Romea del 29 de juny al 17 de
juliol, en el marc del Grec.

"És un espectacle on ens ajuntem moltes dones: l'autora, les intèrprets (Míriam Iscla, Lluïsa
Castell, Gabriela Flores i Laura Aubert), l'escenògrafa (Anna Alcubierre)... Però també tenim
homes: Antonio Belart (vestuari); il·luminació (Ignasi Camprodon), espai eonor (Jordi Collet),
moviment (Ferran Carvajal), producció (Roger B. Sardà)... ", ha puntualitzat Portaceli, que n'és la
directora. De tota manera, Ramon Simó, director del Grec, ha recordat que ja ens havia advertit
que en aquesta edició "hi havia moltes dones al capdavant i grans repartiments femenins.
Esplendor n'és una prova."

Quatre dones coincideixen en l'esplendorós Palau Presidencial del dictador d'un país que l'autora
no diu en cap moment per tal que pugui ser qualsevol. Al carrer, neva i neva sense parar, el que fa
que sortir no sigui una bona idea. Les dones esperen l'arribada del dictador, cada una per un motiu
diferent. Hi ha la dona del president, la seva millor amiga, una periodista gràfica i una intèrpret.
Però la situació política es capgira i al carrer esclata una mena de revolució. De moment ningú es
preocupa perquè passa sovint... però va in crescendo. S'albira que la dictadura arriba al final i s'ha
convocat una foto oficial del dictador, que no acaba d'arribar. Les quatre dones passen hores i
hores tancades sense gosar sortir, prioritàriament perquè totes, d'una a altra manera, necessiten
que arribi: "És una obra brutal, difícil, amb un llenguatge molt interessant perquè les dones parlen
entre elles però, en realitat, estan dient els seus pensaments", diu Portaceli.

LES ACTRIUS EXPLIQUEN ELS PERSONATGES

Tot i que no volen donar gaire pistes per protegir l'espectador, una mica ens expliquen el seu
personatge i també parlen de l'obra.

Míriam Iscla, que és la dona del President i per tant corresponsable del que esclata al carrer. Ella
vol que vingui perquè és el seu home i n'està enamorada. "L'obra té algunes escenes reiterades,
estranyament inquietants, que no hi són arbitràriament. Això complica molt la interpretació. Per
altra banda, la Guerra cada cop és més present i l'espera, més llarga i hostil. Al Palau s'instal·la un
efecte claustrofòbic i la guerra de fora va influenciant la guerra de dins, menys bèl·lica però més
violenta moralment."

Sobre les escenes reiterades ha explicat una mica més perquè hi estem al cas: "Cada vegada que
entra un personatge el reben igual, amb les mateixes paraules, però cada cop en diuen menys. I la
Guerra cada cop és més aprop..."

La Laura Aubert és la més jove, i hi ha anat per fer de traductora, tot i que tradueix el que vol i
rampinya tot el que pot: gots, coberts... per portar-ho a casa seva. "Sóc una supervivent. Si la
política canvia, jo també. No surto perquè no sé què passa a fora i perquè, potser algú dels que
són dins, em pot ajudar a mi..."



Gabriela Flores és la corresponsal de guerra, acostumada ja a conviure amb situacions semblants.
"Això la porta a investigar l'altra cara de la Guerra que és el que està esclatant a dins de Palau."

La Lluïsa Castell és la gran amiga de la dona del President, confident des de fa molts anys. Però
les coses no són del tot el que semblen: "Ho fa tot per protegir els fills... Són quatre dones en
situació límit, tancades tot el que dura l'espectacle. Són molt diferents, potents... Fan una evolució
guapa, plena i molt interessant."

Abi Morgan, profunda coneixedora de l'ànima humana, més que quatre dones, retrata quatre
tipologies de dona: una, enamorada del marit; una amiga que amaga coses; una corresponsal de
guerra que ha hagut d'aparcar la vida emocional, perquè difícilment trobaria algú que la recolzés
en la seva feina i una jove que ha après a sobreviure d'una manera salvatge per tenir un lloc al
món. "Aquestes quatre dones acaben traient el pitjor, la Cara B del disc, tot i que aparentment no
passa res i no paren de beure wodka.", diu Portaceli. I afegeix "És una obra de dones, necessària
perquè se'n fan poques. I em pregunto per què, si el 90% dels que consumeixen cultura són
dones!", conclou la directora.

Abans d'acabar, Carme Portaceli ha explicat que "per celebrar els 10 anys de la FEI ens hem
regalat un llibre sobre tot el que hem fet, des de que vam començar el 2006 amb L'agressor. El
teatre és efímer i està bé que quedi en algun lloc. Ho celebrarem el setembre o octubre, que és
quan sortirà, editat per Arola."


