
HISTÒRIA D’UNA 
DOBLE SUPERACIÓ
Mar Ferrer ha debutat al teatre encarnant una nena 
lluitadora com ho va ser ella. Emociona en la pell 
de la sordcega a qui Anne Sullivan va rescatar de  
la incomunicació. Porteu clínex 

/	 teatre  /

S
ense dir ni piu -només balbuceja algun 
terme, per ser precisos-, la debutant Mar 
Ferrer ha aconseguit que els clínexs apa-
reguin a la platea del Raval. El mèrit és 
de doble mortal: ficar-se en el terrible 
món de silenci i foscor de Helen Keller, 
la nena sordcega a qui la tenaç Anne Su-
llivan va aconseguir treure de la seva in-
comunicació. Un miracle, es va dir en la 
seva època (a cavall entre els segles XIX 
i XX), que el dramaturg William Gibson 
, inspirant-se en l’autobiografia de Ke-
ller, va portar a escena el 1959. Va obte-
nir una pila de premis Tony i va saltar a 
la celebrada adaptació cinematogràfica  
d’Arthur Penn que va reportar l’Oscar a 
Anne Bancroft i a Patty Duke (aquesta 
com a actriu de repartiment).

 La mateixa directora del Teatre Ra-
val, Empar López, firma un muntatge 
carregat d’emoció amb dues històries 
reals de superació infantil: la de Keller, 
que després de superar la seva traumà-
tica infantesa es va convertir en la pri-
mera persona amb la seva discapacitat 
a llicenciar-se a la universitat i va arribar 
a ser una destacada activista, escripto-
ra i filàntropa, i la de Ferrer, que de molt 
petita va superar una leucèmia i expli-
cava el 2004 davant les càmeres de La 
marató de TV-3 el seu desig de ser ac-
triu. «Soc superfeliç d’haver aconseguit 
el meu somni», diu ara. Ha entrat a les 
bambolines per la porta gran amb El mi-
racle d’Anne Sullivan. 

COMBAT PUNYENT

La jove actriu, de 19 anys, emociona 
amb una creació de desbocada gestua-
litat. Amb la mirada perduda i el drama-
tisme que requereix el seu personatge, 
amb l’ajuda de la seva aparença acriatu-
rada. L’acompanya al ring una estupen-
da Míriam Escurriola, que dibuixa amb 

ímpetu i fermesa la perseverant Sulli-
van, mentre que Andrea Portella defen-
sa amb sensibilitat el paper de la mare. 
Al pare (Jep Barceló) li sobren decibels 
en algunes de les seves intervencions. 
 L’escenografia ens introdueix a la ca-
sa dels Keller, ambientada als anys 60 
com a la pel·lícula, i l’encerta a l’acos-
tar encara més a l’espectador el brutal 
pols entre Sullivan i Keller en la simula-
da caseta al jardí a un pam de la platea. 
Allà la instructora confia a domesticar 
la nena. Domar aquesta petita fera sor-
gida d’una infantesa sense normes i de 
sobreprotecció, com la mateixa Keller 
relataria: «Vaig créixer salvatge, rient i 
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FERRER VA VÈNCER LA 
LEUCÈMIA, I A ‘LA MARATÓ’ 
DE TV-3 VA REVELAR EL SEU 

SOMNI DE SER ACTRIU

RICARD CUGAT

cloquejant per expressar plaer; picant 
de peus, esgarrapant i emetent els su-
focats xisclets del sordmut per indicar 
la cosa oposada». 
 El combat entre Ferrer i Escurriola 
impacta, amb la ràbia descontrolada de 
la novella coprotagonista com un cop de 
puny a l’ànima. El millor elogi per a ella 
són un públic dret i els comentaris a la 
sortida: «¡Sembla que sigui cega de ve-
ritat!». Hem d’aplaudir també els esfor-
ços de la sala per fer del teatre una eina 
de sensibilització social i reflexió, que 
inclou funcions amb llenguatge de sig-
nes i amb audiodescripció per als que 
viuen en el silenci o la foscor.– 
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Les interpretacions de les 
protagonistes emocionen 
amb una proposta de 
teatre social que mereix 
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