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Un ‘ibsen’ de 
luxe al Lliure
CRÒNICA Julio Manrique i el seu gran equip 
volen molt amunt amb ‘L’ànec salvatge’

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

q
uin luxe. El de la versió 
que ha fet Julio Manique 
amb un extraordinari 
equip, en totes les seves 

àrees, de L’ànec salvatge, obra de Hen-
rik Ibsen, un dels referents de la dra-
matúrgia moderna, estrenada el 
1885. Perquè només amb la primera 
escena del muntatge, l’espectador 
de la sala gran del Teatre Lliure ja 
pot sentir-se recompensat per haver 
pagat l’entrada.
 En aquesta primera entrega, al 
llarg i ample de la gran caixa escèni-
ca de la Fabià Puigserver, Manrique 
ja converteix aquest drama psicolò-
gic en un festival. Magnètic, elegant, 
aclaparador, atmosfèric, hi ha res-
sons del millor teatre europeu que 
hem vist els últims anys (per exem-
ple, l’amplitud escenogràfica d’Ivo 
van Hove, estrella dels últims Grec), 
com n’hi havia de la companyia bri-
tànica Complicité en l’aclamat El cu-
riós incident del gos a mitjanit. Apren-
dre, inspirar-se, seguir la pauta que 
marquen els grans sempre és una 
via plausible. I si es fa com aquí, el 
bravo és obligat.
 Perquè Manrique ha aixecat de 
forma magistral una peça d’Ibsen 
molt poc coneguda i representada. 
Un obra de transició entre el teatre 

realista i el simbolista del drama-
turg noruec. D’amargura que fereix 
i en què dibuixa com l’idealisme pot 
portar a la catàstrofe. Aquesta recer-
ca de la veritat tindrà efectes tràgics, 
i L’ànec salvatge ve a ser com el capgi-
rament del mitjó d’Un enemic del po-
ble, amb un altre individu (el doctor 
Stockmann llavors, Gregor Werle 
ara) enfrontat a una comunitat cor-
rupta.
 Ibsen canvia en aquest text de car-
ril i alerta dels riscos de la «febre de 
justícia» o de revelar assumptes tèr-
bols de família. «No hi ha llibertat 
en el secret i la mentida», sentencia 
l’idealista Gregor (Pablo Derqui), 
embarcat en una croada en què, a 
més a més, intenta expiar els seus 
propis dimonis interiors: una mal-
sana relació amb el pare i la pèrdua 
de la mare.

ARRENCADA GENIAL / Tot el cabal sub-
terrani que desembocarà en la tragè-
dia ja es deixa entreveure en l’arren-
cada genial, en què Gregor assisteix 
al casament del seu pare, Werle 
(Andreu Benito), amb una jove sense 
escrúpols, Soerby (Miranda Gas). 
Allà, en una festa que viu sense entu-
siasme, es retrobarà amb un vell 
amic, Hialmar (Ivan Benet). Aquest li 
explica la seva modesta vida, al cos-
tat de la seva dona Gina (Laura Cone-

jero) i la seva filla Hedvige (Elena Tar-
rats). Són pobres, però feliços. Gre-
gor, no obstant, descobreix que la 
felicitat amaga un secret del passat 
que no pot quedar sense descobrir. 
Una obsessió tan malaltissa com pe-
rillosa.

DERQUI I BENITO / Manrique porta amb 
mà mestra una trama amarga en un 
entorn que no convé remoure pel 
risc que tot salti pels aires. La peça 
agafa vol amb els excepcionals Der-
qui i Benito en uns mà a mà que ta-
llen la respiració. La música del pia-
no de Carles Pedragosa crea l’atmos-
fera precisa, com les cançons que 
interpreten el mateix Pedragosa, Mi-
randa Gas o la meravellosa Elena 

Tarrats, una adolescent que enlluer-
na des que apareix en escena i roba 
l’escena a qualsevol. Lluís Marco  
–com l’entranyable perdedor Ek-
dal–, un gran Jordi Bosch –el doctor 
Relling, que aplica la «mentida vi-
tal» com a antídot per no afrontar la 
veritat– i el polivalent Jordi Llovet 
completen un magnífic elenc.
 Posats a veure-hi alguna pega, 
potser Manrique porta la segona 
part a un terreny massa volcànic, 
més propi d’un entorn mediterrani 
que nòrdic, en què la desesperació 
d’Ivan Benet es desboca en excés. Res 
que taqui, no obstant, un muntatge 
d’obligada visió i convertit ja en un 
dels imperdibles d’aquesta tempo-
rada. H

33 Pablo Derqui, Laura Conejero, Elena Tarrats i Ivan Benet, en una escena de ‘L’ànec salvatge’.

ROS RIBAS

El muntatge atrapa
amb una magnètica 
posada en escena 
sobre com l’idealisme 
condueix a la catàstrofe

Ferrara, més enllà de la boira 
3La mediàtica Daria Bignardi localitza ‘El amor que te mereces’ a la ciutat italiana

ELENA HEVIA
BARCELONA 

Daria Bignardi necessita presenta-
ció, tot i que la seva novel·la El amor 
que te mereces (Duomo) s’hagi instal-
lat ràpidament a les llistes locals 
dels més venuts. A Itàlia, no obstant, 
saben molt bé qui és. Una de les peri-
odistes televisives més populars, di-
rectora del canal RAI-3 i entrevista-
dora de primers ministres, que als 
40 anys va decidir complir el vell de-
sig de ser escriptora. 
 Ser mediàtica la va ajudar a arri-
bar a un públic ampli, però, per la 
llei del pèndol, va provocar una cer-
ta desconfiança de la crítica. Massa 
famosa. «Jo mateixa no acostumo a 
llegir els llibres de les cares medià-
tiques», explica a Barcelona. El seu 
reconeixement va venir de part de 
Goffredo Fofi, una vaca sagrada de 
la cultura italiana, gens donat a re-
galar alabances, que enfront dels es-

cèptics va anunciar que havia nas-
cut una escriptora. «I això va ser com 
si m’haguessin eliminat la lletra es-
carlata de la televisió».
 La novel·la que va produir aquell 
comentari va ser Non vi lascierò orfani, 
la primera, autobiogràfica, dedicada 
a la mare de l’autora. Des d’aleshores 
ha complert vuit anys i cinc novel·les. 
La penúltima, que arriba ara, explica 
un tema recurrent, les històries fa-
miliars, els dolors acarnissats. El dra-
ma d’una dona, Alma, que en la seva 
joventut va perdre el seu germà ar-
rossegat pel tsunami de la droga dels 
anys 80 i que ara s’enfronta a la his-
tòria de la seva filla, Antonia, emba-
rassada i que intenta aportar llum a 
aquell període misteriós.
 «La novel·la gira al voltant de la 
idea que una família pot ser destru-
ïda de sobte, que n’hi ha prou amb 
un sol error perquè el castell de car-
tes s’ensorri. No passa sempre, però 

NOVETAT EDITORIAL aquesta és una idea que terroritza 
Antonia», explica Bignardi. També, 
admet, és un temor que l’ha tenallat 
sempre: «Potser perquè la meva ma-
re, que era un gran personatge, an-
siosa, obsessiva, simpàtica i apassio-
nada, em va transmetre una gran in-
seguretat, la que ella mateixa sentia 
pels seus fills». 
 I tot seguit cita el gran poeta bra-
siler Carlos Drummond de Andra-
de: «Enmig del camí hi havia una pe-
dra...», una frase que ofereix la idea 
que pots moure un obstacle, envol-
tar-lo o topar-hi de morros.

L’ALTRA PROTAGONISTA / La història té 
una altra protagonista, Ferrara, la 
ciutat natal de Bignardi, que ara viu 
a Bolonya. «És una ciutat estranya, 
amb poc trànsit i en què gairebé tot-
hom es desplaça silenciosament en 
bicicleta a través de la boira. Està 
allunyada de la Via Emilia, que era 
la ruta del comerç, i això l’ha fet 
una mica fantasmal». 
 No en va, aquí va néixer també 
Antonioni, que va fer de la incomu-
nicació el seu segell. I és que la di-
ficultat entre pares i fills de parlar 
dels assumptes importants és un 
dels grans temes d’aquesta novel·la. 
Que aquest silenci ressoni a Ferrara 
no és gens casual. H33 Daria Bignardi, en la presentació de la seva novel·la a Barcelona.
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