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Madame 
Bovary es 
queda sola
3 Belén Fabra és l’única intèrpret 
en la singular adaptació d’Alonso

DAVID GARCÍA MATEU
BARCELONA

«P
er mi, és el personat-
ge femení més com-
plet de la història de 
la literatura», assegu-

ra convincent el director teatral Án-
gel Alonso. Avui estrena, a les 20.30 
hores, Madame Bovary, una cuestión de 
género a la Sala Muntaner, teatre on 
posa punt final a anys de treball en-
torn a la madame més famosa de la 
novel·la. «Crec que conec millor Ma-
dame Bovary que el mateix Flau-
bert», reflexiona Alonso, que farà 
pujar a l’escenari l’actriu Belén Fa-
bra perquè interpreti i desenvolupi 
tota la trama en solitari.
 L’adaptació que ha portat a ter-
me Alonso no només és a nivell tea-
tral. També ha canviat tota l’estruc-
tura del diàleg i l’ha fusionat en una 
única veu, fet que ha donat com a re-
sultat un «estil lliure indirecte». Una 
veu amb la qual despulla la intimi-
tat de la polièdrica Emma Bovary. 
Alonso reconeix que tenia «una llis-

ta llarguíssima d’actrius», però «no 
n’hi havia cap que reunís els requi-
sits com ho feia Belén Fabra».
 «A poc a poc he agafat confiança 
amb aquest paper tan especial i com-
plex, ja que no només és el personat-
ge, sinó la forma d’explicar tota la 
història des del punt de vista indi-
recte», assegura Belén Fabra. «No sa-
bia si parlava jo o parlava el narra-
dor o els personatges…». I pel que fa 
a la vestimenta, la feina tampoc s’ha 
deixat en va. «La idea ha sigut vestir-
la per a l’última hora de la seva vi-
da», assegura el responsable de ves-
tuari, Ramón Ivars, que assumeix 
responsabilitats compartides amb 
Alonso i Fabra.

¿UNA FEMINISTA INCONSCIENT? / «Podria 
haver triat qualsevol vestit, però en 
les seves últimes hores Bovary no 
anava vestida». I davant d’aquesta 
circumstància, fins i tot es van plan-
tejar fer una interpretació nua. «Pe-
rò com que seria molt distret per a 
l’espectador, vam decidir vestir-la 

amb roba interior», explica 
Ivars davant d’una Belén Fa-
bra que ja ha actuat abans 
sense roba.
 «Hi ha una sensibilitat prò-
pia en Bovary, però s’ha de te-
nir en compte que l’home es-
criu des del masclisme», des-
taca el director. I l’autor que 
va concebre Bovary era home. 
«Però Bovary quan transcen-
deix les normes és per avan-
çar-se a la seva època. Hi ha to-
ta una subtilesa freudiana; 
Flaubert ja tenia dubtes so-
bre la condició social home-
dona». Avui serà el públic qui 
traurà les seves conclusions, 
però el director avisa: «Bovary 
desagrada als homes, mentre 
que agrada a les dones». H

estrenA escènicA AMB rePte

33 Belén Fabra, en l’obra.
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Humor argentí i 
tragèdia a La Villarroel 
3 Gabriel chamé interpreta ‘Llegué para irme’ i dirigeix ‘Othelo’ 

MARTA CERVERA 
BARCELONA

Humor i tragèdia van de la mà 
en els dos muntatges argentins 
que el polifacètic artista Gabriel 
Chamé Buendia presenta a La 
Villarroel. La seva aclamada ver-
sió d’Othelo, original i enginyosa 
adaptació interpretada per qua-
tre actors, i el seu espectacle uni-
personal de clown Llegué para 
irme, una paròdia de l’estressada 
vida moderna.
 «No intento mai dir en els 
meus espectacles el que s’ha de 
fer. Només mostro l’aspecte trà-
gic de l’ésser humà amb un som-
riure. I ja està. Cadascú sabrà què 
ha de fer amb la seva vida», des-
taca Chamé, que ha desenvolu-
pat la seva carrera entre Europa 
i Amèrica. Va ser un dels funda-
dors de l’aclamat Clu del claun 

als anys 80 i en el canvi de segle va 
triomfar al Cirque du Soleil. 
 A l’hora de parlar del seu perso-
nal estil, assenyala: «Em preocupa la 
relació entre el que és contemporani 
i el que és clàssic, antic. Em sembla 
més interessant parlar del fet que es-
tem més connectats en aquest ins-
tant amb gent de l’any 1500 que om-
plir l’escenari amb l’última tecnolo-
gia. No m’interessa la fredor tècnica 
sinó mostrar a partir del propi cos, 
com feien Charles Chaplin i Buster 
Keaton. Avui dia tenim els mateixos 
problemes que fa segles: diferència 
de classe o social, guerres i conflic-
tes de poder».
 A Othelo, especialistes en el teatre 
físic, el burlesque i el clown (Matias 
Bassi, Elvira Gómez, Gabriel Beck i 
Martín López) acosten el drama de 
Shakespeare de forma molt fresca 
conjugant humor absurd i emoció. 

El muntatge torna a la cartellera des-
prés d’haver triomfat la temporada 
passada.

NAS VERMELL AMB AMERICANA I CORBATA / 
A Llegué para irme, Chamé puja a esce-
na vestit amb americana i corbata. El 
seu nas vermell de pallasso comple-
ta el retrat de Mr. Piola, el protago-
nista. «En l’obra no surt ni un ordina-
dor, ni tampoc un telèfon mòbil. No 
hi ha ni tan sols televisor a la casa on 
transcorre l’acció». És part de la grà-
cia en un muntatge que plasma les 
contradiccions de la nostra societat. 
«El que és tràgic de l’ésser humà és 
que no pot parar, no pot respirar, ne-
cessita córrer perquè si es deté s’es-
panta i s’angoixa. Amb el ritme de vi-
da actual i la pressió de la imatge, si 
un para i abaixa el ritme l’aclapara 
una desesperació enorme». Es repre-
senta els caps de setmana. H
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33 El director Gabriel Chamé (dreta) posa amb els intèrprets de la seva aclamada versió d’‘Othelo’.
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