
56 LAVANGUARDIA C U L T U R A DIUMENGE, 12 FEBRER 2017

El real i l’imaginari
Lamare

Autor:Florian Zeller
Traductor:Ernest Riera
Direcció:Andrés Lima
Lloc i data:LaVillarroel,
fins al 25/III

JOANANTON BENACH

El 2010, dos anys abans d’escriu
re Le père, una obra que traduïda
al castellà es va poder veure al
Romea el setembre passat, Flo
rian Zeller (París, 1979) havia es
crit La mère, el drama que dirigit
per Andrés Lima i traduït al cata
là per Ernest Riera s’acaba d’es
trenar a La Villarroel. Vistes aquí
en l’ordre invers en què van ser
escrites, tothom es pot sorpren
dre que el dramaturg que tracta
sense contemplacions la síndro
me de l’anomenat niu buit, viscut
tràgicament per la mare que in
terpreta Emma Vilarasau, fos el
mateix que havia presentat d’una
manera molt benèvola i fins i tot
piadosa la conducta d’aquell vell
tan pacífic i resignat que inter
pretava Héctor Alterio.
El contrast entre els dos textos

esdevé d’una especial violència

pel fet que Florian Zeller va voler
mostrar en la història d’aquesta
Anne –que enyora desesperada
ment el fill que ja fa molt temps
que ha marxat de casa– les pato
logies de la dona, que són causa
directa, entre altres coses, de les
imatges irreals que amb molta
freqüència fabrica la seva ment.
L’autor no ha dubtat, doncs, a
construir un relat paral∙lel amb
escenes purament imaginàries
que conviden a ampliar extraor
dinàriament els registres inter
pretatius de la protagonista.
Els qui el 1992, això és, 25 anys

enrere, aplaudíem al Romea l’ac
triu que vivia amb una autentici
tat estremidora el sofriment de
La infanticida, elmonòleg deVic
tor Català, vam saber que Emma
Vilarasau assolia l’art i la tècnica
de lesmillors tràgiques del país. I
en tot aquest tempsnoha fet altra
cosa que confirmarho. És per ai
xò que tothom podrà admirar
l’actuació formidable de la prota
gonista de La mare, una dona en
fonsada en un incorregible fracàs
matrimonial, obligada a governar
totes les seves relacions familiars.
L’Anne ha de ser agressiva i cruel
amb en Pierre, el seu marit –un
Pep Pla sobri i impecable–; ten

dra i possessiva amb el seu fill Ni
colas (Òscar Castellví), estimat
amb un afecte que voreja l’incest;
freda i gelosa amb l’Élodie, la filla
(Ester Cort) encarnació de diver
ses personalitats, totes menys
tingudes obstinadament per la
mare.
Sens dubte, la desfilada de situ

acions fictícies, imaginades per
l’Anne, contribueix una estona a
l’amenitat de l’espectacle, al
menys fins que la maniobra es fa
massa repetida i agosarada. Flori
an Zeller la porta fins a mostrar

l’assassinat de la mare en mans
del fill. Després d’això l’escena ja
té a punt el desenllaç: l’Anne aja
guda en un llit d’hospital a la vora
dels seus, però desposseïda de to
ta autoritat. Per més que l’autor
l’hagi volguda maquillar, l’obra
acaba lligada a la més estricta co
mercialitat. Això sí, amb dos va
lors innegables: la direcció d’An
drés Lima i la bona interpretació
del grup amb l’encapçalament
superb de la Vilarasau.c

CRÍT ICA DE TEATRE

El teatreauditori presenta avui una funció del ‘Conte d’hivern’ del gran director britànic Declan Donnellan

El teatre internacional, a SantCugat
JUSTO BARRANCO
Barcelona

Durant anys ha estat
una presència habi
tual a la cartellera
barcelonina, però úl
timament, comaltres

grans noms de l’escena internacio
nal, costabastantde trobarlo.L’úl
tima vegada va ser al festival Grec
del 2014 amb un fabulós Ubú rei. I
avui per fi el gran director britànic
Declan Donnellan torna amb un
muntatge a Barcelona... província.
Al teatreauditori de Sant Cugat,
que, aliantse amb l’Arriaga de Bil
bao,elCentreNiemeyerd’Avilésiel
Romea de Múrcia han muntat una
gira per Espanya de l’última pro
ducciódeDonnellan i lasevamítica
companyiaCheekbyJowl:El conte
d’hivern de Shakespeare protago
nitzatper l’actorOrlandoJames.
Una obra queDonnellan ja havia

dirigit fa vint anys i a la qual torna
ambnoves idees. A la història, Sha
kespeare trenca les unitats d’espai,
temps i acció: va d’un lloc a l’altre
d’Europa durant 16 anys i passa del
drama inicial a la comèdia final per
explicarlahistòriad’unrei,Leontes
de Sicília, que destrueix la seva fa
mília. Quan el seu amic de la infan
tesa, el rei Políxenes deBohèmia, li
diu que després de noumesos con
vidatperell, tornaalseupaís,Leon
tes mira de convence’l sense èxit
perquè es quedi. Finalment, hi en
via la sevadona,quesíquehoacon
segueix.ALeontesliagafalagelosia
perquè pensa que si ho ha aconse
guit és perquè és la seva amant. I
creu que el fill que espera és il∙legí
tim. És l’inici de la destrucció de la
família reial que, això sí, acabarà

sorprenentment amb final feliç i
miracle inclòs.
PeròDonnellannocreuquesigui

gelosia.“Al’inici–pertelèfon–elrei
Leontes es torna boig i s’imagina
que la seva dona està tenint sexe
amb el seu millor amic. Moltes ve
gades qui ho porta a escena mira
d’oferir una explicació d’aquesta
bogeria, i n’hi ha que suggereixen
que el seu amic sí que té relacions
sexuals amb la sevadonaper ferho
més plausible psicològicament. Pe

rò la psicologia humana no és gaire
plausible, som bastant irracionals.
Shakespeare ens dona una pista de
per què el rei es torna boig. Quan el
seumillor amic, ambquivacréixer,
informa Leontes que torna a Bohè
mia, ell li diu ‘no te’n vagis’. Però li
diu que ha demarxar. I aquí Leon
teses tornaboig”.
“Acapésserhumànoliagradaser

abandonat. Agafem estimació a la
gent ise’nvan.Iquedemferits. Ipo
dem fer totamena de coses per de

mostrarquenohihacapproblema,
que som adults i podem enfrontar
nos a la pèrdua, peròmentim. Com
méssentimquepodemlluitar fàcil
ment amb la pèrdua,més bojos ens
tornem. El món és ple de gent boja
que pensa que no té cap problema
amb l’abandonament. Hi ha gent
que quan la deixen no sent res per
quèestanbojos,vanserabandonats
tan traumàticament de petits que
no ho senten com un problema. La
bogeria és la seva defensa. I els psi

còlegs parlen de trastorn borderli
ne, gent que sembla normal,moltes
vegades intel∙ligent, amb humor,
atractius, però que si els deixenpo
den tornarse bojos i ser violents”,
subratlla. I remarcaque“Leontes, a
més, castiga la seva futura filla
abandonantla i no matantla per
què senti lamateixa pèrdua que ell.
I sembla que hi hagi una epidèmia
deborderlinespelmónavui”.
Donnellan assenyala que es trac

tad’unaobraescritaperunShakes
peare molt transgressor en què hi
hagrans canvis de to, “desde la tra
gèdia fins a la vulgaritat, demanera
que no saps quin gènere veus, és
fantàstic, s’assegura que estiguis
despert”. I diu que tot i que la peça
“noéssentimental, ésdura, fosca,al
final pensa que la vida és possible.
Queésdesoladora,peròhihapossi
bilitat d’amor, perdó, redempció.
Enaltresobresdelperíode,no”.
En aquest sentit diu que avui “al

RegneUnit i elsEUAhihaunsenti
ment de desesperació política, amb
Trump i el Brexit, perquè semblen
permanents, i perquè semblaque la
política, la discussió, arriben al fi
nal. La gent s’enfada tan ràpid par
lantdepolítica i tenimtanclares les
nostres posicions, i hi hamurs a tot
arreu,quehihatambénecessitatde
perdó i redempció”.c

JOHAN PERSSON

Una escena de la versió d’El conte d’hivern dirigida per Declan Donnellan que arriba a Sant Cugat

“Podemfertotamena
decosesperdemostrar
quesomadults ipodem
enfrontarnosa la
pèrdua,però mentim”

Tothompodràadmirar
l’actuacióformidable
d’EmmaVilarasau,
unadonaenfonsadaen
unfracàsmatrimonial


