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ElTNCrecupera l’existencialisme
deSagarra amb ‘La fortunadeSílvia’
Els temes de l’obra, ambientada a la Segona GuerraMundial, continuen actuals

JUSTO BARRANCO

Barcelona

“Quinaporquehagiestatescritael
1947.PerquèdirigintLa fortunade
Sílvia tinc la sensació de tornar a
parlar d’ara. Europa torna a estar
en crisi, i això és evident”, afirma
amb serietat Jordi Prat i Coll, l’en-
carregat de tornar a portar a les
taulesaquestaobradeJosepMaria
deSagarraambientadaenunaciu-
tateuropeaabans,durantidesprés
de laSegonaGuerraMundial.Una
peçaquevaserestrenadaalTeatre
Romea fa ja set dècades i que des
de demà i fins al 25 de desembre
ocuparà la sala Petita del Teatre

NacionaldeCatalunya (TNC).
LauraConejeroésl’encarregada

dedonar vida a la Sílvia, una vídua
gens convencional capaç d’anar
contra corrent per mantenir els
seus ideals: “Em faig càrrec de la
infinita imbecil·litatdelagent”,ar-
riba a dir. Una dona amb la volun-
tat d’educar els seus fills a la seva
manera i prou bohèmia com per
posar-seunvestitdedècadesenre-
reicantariballarperlacasadavant
l’escàndolde lasevagermana.Una
dona que no plora quan maten el
seu fill a la guerra perquè, quan es
trenca elmón, no troba sentit a les
llàgrimes. Una vídua dependent
econòmicament d’altres que re-

brós va ser Sagarra amb totes les
produccionsquevaestrenaralRo-
mea abans de la Guerra Civil”. Pe-
ròdesprésdel seuexili parisencva
tornar canviat i va escriure obres
comLa fortunadeSílvia,unapeça,
diu, “d’una densitat ideològica ra-
raalteatrecatalà,quemarcaunca-
mídemodernitat enorme.Sagarra
es preocupa d’aquell públic dels
quarantaquehaviscut lesgransci-
catrius de les guerres europees
consecutives i que ha hagut de fer
un exercici de superació brutal”,
assenyala Albertí, i explica que
conrea les estètiques que guanya-
venpesenlaculturaeuropea,molt
especialment les vinculades a
l’existencialisme francès, “que li
han tocatprofundament l’ànima”.
Sagarra situa aquesta comèdia

filosòfica enuna ciutat europea en
els anys 1935, 1940 i 1945. “L’obra
parla molt sobre els prejudicis”,
diu Prat i Coll. “Uns personatges
prejutgen d’altres. Si anem amb el
prejudicis desapareix l’empatia i
guanyenelsadaptats,elsqueenun
debat esperen el seu moment per
parlar, no per escoltar. Pensar que
l’obra és de fa 70 anys col·loca l’es-
pectadorenunasituaciópessimis-
tao incòmoda.Lescircumstàncies
històriques són diferents, però en
la relació que podem tenir a l’hora
d’afrontar Europa d’una manera
determinada tornen a guanyar els
adaptats”, lamenta.
I formalment, apuntaeldirector

de l’obra, “els espectadors veuran
la sala Petita com mai, seran dins
de la casa de la Sílvia, gairebé és
una escenografia-passarel·la per-
què llueixin molt els figurins. Els
actors –ambLauraConejero actu-
en Pep Munné, Muntsa Alcañiz o
Anna Alarcón- van d’època, gua-
píssims, espectaculars, el públic
trobarà a faltar la moda d’altres
temps”.Quant a l’espai sonor “No-
vena en vena. Si havíem de parlar
d’Europanopodiadeixarde sonar
Beethoven, quepassade lamúsica
d’entreteniment a fer filosofia,
consciènciade l’ésserhumà.”
AConejero li interessa,diu, com

esposiciona laSílvia: “L’obraparla
de la responsabilitat que tenim les
persones almónquepatim, sobre-
totalgunespersones.Parladelain-
consciència de com les persones
acceptem les coses, que somenun
món que no funciona i ja està. Per
canviar qualsevol cosa, primer
hem de passar per la consciència,
tenir una lucidesa com la seva, ser
lliures, replantejant-nos el món,
qüestionant-lo i veure el que no
funciona,deixardesergregaris.”!
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L’actriu Laura Conejero en una escena de La fortuna de Sílvia, el clàssic de Sagarra que es podrà veure al TNC

nuncia a aquests recursos amesu-
raque impliquenrenúnciesa lase-
va llibertat. “La Sílvia s’exigeix no
seguir el mainstream, allò que els
diarisdictenquehemdeferdavant
delaguerra,allòqueelsdinersdic-
ten de comens hemde comportar
en societat. Parla dels inadaptats,
una cosa actualíssimaavui a l’hora
depensarqueunaltremónéspos-
sible.Unaltremónhadeserpossi-
ble”,diuPrat iColl.
El director del TNC, Xavier Al-

bertí, recorda el paper clau de Sa-
garra al teatre català. “Després de
Pitarra i el vodevil de Josep Sam-
pere, si algúvaaconseguiruna tra-
dició de recepció i un públic nom-

EL DIRECTOR

“La Sílvia no segueix
el que diuen que hem
de fer, com si un altre
món fos possible”

L ’AUTOR

Sagarra va tornar
canviat de París i va
integrar les fractures
bèl·liques d’Europa


