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Primera fila    icult
Dues estrenes teatrals esperades  LLL

MARTA CERVERA
BARCELONA

C
lara Segura i David Selvas, 
dos destacats actors, viuen 
la seva particular guerra 
personal a La treva, l’acla-

mat text del nord-americà Donald 
Margulies que protagonitza una pa-
rella formada per una fotògrafa i un 
reporter especialitzats en conflictes 
bèl·lics. La Sarah s’ha de sotmetre a 
una parada forçosa després de ser fe-
rida al seu últim destí, l’Iraq. Creu 
que acostar-se al perill és imprescin-
dible per fer la seva feina. ¿O no? 
Aquesta és una de les múltiples pre-
guntes que ella i James (David Selvas) 
es plantegen a l’obra, una tragicomè-
dia que La Villarroel ofereix des de di-
marts que ve fins al 15 de gener. La 
primera versió catalana de l’obra és 
una producció de La Brutal, que s’ha 
aliat amb el teatre de Focus i Bitó. 
 Acostumada a barallar-se amb 
la mort i la incertesa, a la Sarah li 
costa desconnectar de Mossul i ha-
bituar-se al plàcid ritme de vida al 
seu apartament de Nova York, situ-
at en una de les zones més de moda 
de Brooklyn. Però el que més la im-
pactarà és el canvi de vida del seu edi-
tor, Richard (Ramon Madaula), i ai-
xò obligarà la parella a replantejar-
se la seva existència. Als 50 anys, el 
seu amic els anuncia que ha decidit 
unir-se a Mandy (Mima Riera), una 
atractiva relacions públiques a qui 
dobla en edat, i fundar una família. 

conflictes a gran
i petita escala

‘La treva’
Julio Manrique dirigeix 
a La Villarroel aquesta 
tragicomèdia de Donald 
Margulies sobre una parella 
de periodistes de guerra

clara Segura, David 
Selvas, Ramon Madaula
i Mima Riera protagonitzen 
la primera versió en català 
de l’aclamat text

«Aquesta és la bomba que l’autor dei-
xa caure. Encara que la guerra és el te-
ló de fons d’aquesta obra on es parla 
de grans temes, la peça també gira al 
voltant d’una parella que ha de pren-
dre decisions», explica Julio Manri-
que, director del muntatge. «Arriba 
un moment en què has de triar, has 
de mullar-te i t’has de definir. En això 
consisteix madurar: mirar-te davant 
del mirall i preguntar-te què vols».

PROFUNDITAT I HUMOR / Tot transcorre 
en un únic espai, l’apartament, on al 
llarg de nou mesos els personatges 
discuteixen tant sobre qüestions eti-
comorals com personals: el difícil 
equilibri entre la vida professional i 
la vida privada, el compromís i la fun-
ció dels reporters de guerra. «L’obra 
és molt profunda, però l’autor ho ex-
plica tot amb molt sentit de l’humor. 
A vegades hi ha situacions que resul-
ten còmiques de tan violentes que ar-
riben a ser», afegeix el director. «A 
l’obra ningú té la raó i tots tenen les 
seves raons».
 Tant Segura com Selvas, a part 
de documentar-se, es van entrevis-
tar amb periodistes especialistes en 
conflictes bèl·lics, entre ells Marc 
Marginedas, d’EL PERIÓDICO DE 
CATALUNYA, i David Bassa, de TV-3, 
per entendre més bé els seus perso-
natges. «¿Com pot viure algú de for-
ma normal en la societat quan s’ha 
acostumat a viure al límit? ¿Cal ar-
riscar per captar una bona imatge? 

33 D’esquerra a dreta, Julio Manrique, director de ‘La treva’, i els protagonistes de l’obra, Clara Segura, Ramon Madaula, Mima Riera i David Selvas.
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menta Madaula, que defineix el 
seu personatge com «un editor 
que ha descobert que li agrada ser 
frívol i ha trobat la dona perfecta». 
L’altra parella, en canvi, «té ide·
als» i, per tant, molts conflictes 
ètics i morals derivats del seu ar·
riscat treball.
 Selvas creu que La treva engan·
xa perquè «va del micro al macro». 
I afegeix: «Parla de coses molt hu·
manes. Des del nostre posiciona·
ment davant la vida fins si és més 
valent treballar en una zona de 
guerra o tenir un fill, com fa l’edi·
tor». L’honestedat amb què par·
len els personatges és un altre dels 
punts forts. Cada un defensa la se·
va postura. La Mandy ho fa «sen·
se intentar ferir sentiments però 
sense por». La Sarah i el James, en 
canvi, són més directes. 
 La Brutal, productora funda·
da el 2011 per actors i directors 
com Selvas i Manrique, entre d’al·
tres, també oferirà aquesta tem·
porada Vides privades, de Noël Co·
ward, al Teatre Borràs, en què col·
laboraran per primera vegada 
amb Juan Cavestany, d’Animala·
rio, que s’ocuparà de la dramatúr·
gia. Selvas la dirigirà. «Encara no 
ens hem pogut reunir, però la idea 
és donar un toc contemporani a 
aquesta comèdia», avança Selvas. 
Encara que s’estrenarà en català, 
«la voluntat» és portar a Madrid 
una versió en castellà. H

¿Quant hi ha d’autèntic compro·
mís i quant d’ego a l’hora d’acon·
seguir la millor foto?», es pregun·
ten encara avui els intèrprets. 
«Més que respostes, aquesta obra 
planteja molts interrogants», sen·
tencia el director.     
 «Entenc l’addicció al treball del 
meu personatge perquè en la me·
va carrera també n’hi ha una mi·
ca, d’això. Per sort, ser mare fa que 
et replantegis les coses, les teves 
prioritats canvien», explica Segu·
ra. Per construir el seu personat·
ge, l’autor es va inspirar entre d’al·
tres en Linsey Addario, autora del 
llibre En l’instant precís, Time stand 
still en anglès, que és precisament 
el títol original de l’obra. «El més 
difícil és fer emergir la complexi·
tat dels personatges perquè són 
molt polièdrics», diu Segura.
 
NI UNA SOLA IMATGE / Malgrat les fo·
tos a què es fa referència en l’obra, 
les imatges que miren a vegades 
els protagonistes no es mostren 
mai a l’espectador. Només s’expli·
quen a través de les reaccions i els 
comentaris dels intèrprets. «Entre 
els debats que plantegen hi ha si 
l’allau d’imatges bèl·liques aca·
ben insensibilitzant la gent», co·

L’honestedat 
amb què parlen 
els personatges 
és un dels punts 
forts de l’obra

  

  

Immensa ‘Celestina’
CRÒNICA José Luis Gómez sedueix el TNC com a intèrpret i director 

CÉSAR LÓPEZ ROSELL 
BARCELONA

A
tot gran actor el sedueix la 
possibilitat de transvestir·
se en personatges referen·
cials de l’altre sexe. Per 

exemple, Núria Espert, flamant pre·
mi Princesa d’Astúries, amb el seu 
Rey Lear, i el de Blanca Portillo, amb 
el Segismundo de La vida es sueño. Jo·
sé Luis Gómez, actor, director i aca·
dèmic, no ha volgut deixar passar 
l’oportunitat de ficar·se en la pell de  
la Celestina, personatge universal 
de l’obra de Fernando de Rojas (1476·
1541), després d’haver fet una pro·
funda immersió amb la seva sèrie Có-
micos de la Lengua en la prosòdia i els 
rerefons de les obres més rellevants 
de la nostra literatura.
 El TNC va aplaudir sense fissures 
l’estrena a Barcelona de la versió de 
La Abadía i la Compañía Nacional 
del Teatro Clásico d’aquesta corrosi·
va i negra tragicomèdia, assentada 
en el rigor del ritme natural del llen·
guatge original de l’obra i en l’en·
certada lectura del context en què 
té lloc la història d’amor, mort, sexe  
i cobdícia que retrata amb gran rea·
lisme psicològic uns personatges de 
traducció contemporània.

EIX DE LA FUNCIÓ / Gómez es conver·
teix, envoltat per un magnífic repar·
timent, en l’eix de la funció. Als 76 
anys, pletòrics d’energia i creativi·
tat, l’artista es mostra dominador 

del personatge, a qui dóna vida ma·
gistralment sense perdre de vista el 
tractament global de l’obra. L’intèr·
pret, que es va inspirar en La Celestina 
de Pablo Picasso per a la caracteritza·
ció, compon una andrògina i afala·
gadora fetillera, d’accents del sud i 
un inquietant ull extraviat. Els com·
panys d’escena s’han amarat del me·

En aquest marc transcorren les ma·
niobres d’una vella sense escrúpols 
que s’alia amb els criats i les meu·
ques per tractar d’incrementar els 
seus beneficis.

HISTÒRIA IMMORTAL / Les lúbriques in·
tencions de Calixto (un bon Raúl Pri·
eto) per aconseguir els favors de la se·
va estimada es veuen complertes. 
L’ardorós jove pacta amb l’alcavota 
per sotmetre Melibea (delicada i sub·
til Marta Belmonte), fent servir uns 
mètodes que avui serien vistos com 
els d’un violador. El lament final de 
Pleberio (Chete Lera, pare de la rica 
jove), que expressa el dolor de les trà·
giques conseqüències de les martin·
gales de la fetillera, mostra l’absèn·
cia de divinitat d’un text escrit en 
època inquisitorial. Quan Calixto és 
interrogat sobre la seva cristiandat 
pel seu criat Sempronio (magnífic Jo·
sé Luis Torrijo), respon: «Melibeo soy i 
en Melibea creo».
 El muntatge té grans moments. 
Com el del ball de Gómez, acompa·
nyat de picament de mans, al rebre el 
cordó que cenyeix la cintura de Meli·
bea i el nu d’Areúsa (desinhibida i es·
plèndida Nerea Moreno) abans de re·
bolcar·se amb Pármeno (Miguel Cu·
bero). I no s’ha d’oblidar la bona feina 
d’Inma Nieto (Elicia) i de Palmira Fer·
rer (Alisa) i Diana Bermedo (Lucre·
cia), a més de l’excel·lent treball mu·
sical d’Eduardo Aguirre de Cárcer in·
terpretat per l’elenc. H

ticulós treball prosòdic del director, 
encara que en algun cas la seva eficà·
cia es vegi minvada per problemes 
de projecció.
 L’espai escènic, amb escales i 
dues passarel·les, serveix per crear 
l’imaginari urbà medieval, distin·
gint classes socials i situant el sub·
món de prostitutes i criats en dues 
escotilles que s’obren a l’escenari. 

33 José Luis Gómez, en un moment de ‘Celestina’, obra que dirigeix i protagonitza al TNC.
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Als seus 76 anys, 
l’actor domina el 
personatge, a qui 
dóna vida d’una 
forma magistral

Hi ha moments 
destacats, com el 
ball de l’alcavota 
acompanyat de 
picament de mans

A rticle 508. Crec recordar 
que poques vegades parlo 
en aquesta columna de no·

tícies actuals, sempre intento ex·
pressar més el que sento pel car·
rer i sobretot em fixo en la gent 
que supera els 70 anys perquè 
penso que viure tant de temps 
mereix molta atenció.
 I és que a mi, que estic a punt 
de fer els 45, em solquen per la 
ment centenars d’imatges abans 
de dormir i sempre penso que 
amb 70 o 80 anys deuen ser mi·
lers els esdeveniments que et sol·
quen el cap abans de dormir i do·
minar·los mereix tota la meva ad·
miració.
 Però avui us vull parlar d’un 
tema d’actualitat. Desitjo parlar 
sobre el bullying i el que vull dir és 
una reflexió molt curta... Bé, val 
més que us ho expliqui després 
del millor de la meva setmana.
 Tercer lloc. OT. El reencuentro 
(TVE·1). Estimo quan tota una ge·
neració d’espectadors torna 15 
anys enrere i recorda que el temps 
passa i que has de viure cada dia 

perquè ningú viu per tu. Crec que 
el programa tant se val, el més im·
portant són les emocions que ge·
nera en cada espectador.
 Segon lloc. Atari: game over 
(Netflix). Interessantíssim docu·
mental sobre el final d’aquesta 
companyia. El més curiós és des·
cobrir com Steven Spielberg i el 
seu E.T hi van tenir molt a veure. 
Estimava aquells jocs i entendre 
per què els vam perdre i què se 
n’ha fet dels seus creadors és una 
sort i un alleujament.
 Primera posició. Pequeña. Efec·
to Pasillo i Juan Magán aconse·
gueixen amb aquesta cançó una 
cosa tan complicada com que 
somriguis i siguis feliç durant 
quatre minuts i tres segons. ¡És 
absolutament especial!
 I el que vull dir sobre el bullying 
infantil és una cosa molt senzilla 
i molt curta. Crec, sense cap dub·
te, que els pares dels nens que fan 
bullying als seus companys en són 
coresponsables. Els pares són co·
responsables del que fan els seus 
fills perquè no hi ha pare o mare 
que no sàpiga com és el fill que 
ha parit. ¡Ja n’hi ha prou de mirar 
cap a un altre costat, perquè fer 
mal a un menor és el més roí que 
es pot fer en aquesta vida! H

Pares i 
‘bullying’

ALBERT

Espinosa

No hi ha pare 
o mare que no  
sàpiga com és  
el fill que ha parit

deesi

     


