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CANT A LA LLIBERTAT

Una obra 
feminista  
obre el Goya
3 Mercè Arànega s’apodera  amb  
el monòleg ‘Shirley Valentine’

MARTA CERVERA 
BARCELONA

M
oltes dones s’han en-
tregat tant a la seva fa-
mília que s’han obli-
dat d’elles .Tenir la ca-

sa ordenada, la roba planxada, edu-
car els nens i veure’ls feliços, a ells i 
al marit, s’ha convertit en el seu 
principal objectiu. Però ¿què passa 
el dia que els fills creixen, una no 
se sent valorada i descobreix que 
tot això no és el que volia?  

Shirley Valentine, la protagonis-
ta d’aquest popular monòleg de 
l’anglès Willy Russell (‘Germans de 
sang’, ‘Educando a Rita’), és una 
d’aquestes mestresses de casa. El 
personatge va saltar al cine amb 
una pel·lícula homònima, protago-
nitzada per Pauline Collins, la ma-
teixa actriu que va representar la 
peça al West End de Londres: una se-
nyora de mitjana edat que un bon 
dia decideix canviar de rumb per re-

cuperar el seu veritable jo i els seus 
somnis. «El que fa ella sí que és una 
autèntica declaració d’independèn-
cia i un cant a la llibertat», va apun-
tar Josep Maria Pou, director del Te-
atre Goya, en la presentació del 
muntatge interpretat per la premia-
da Mercè Arànega. 

La sòlida estructura del text i del 
personatge permeten a l’actriu «fer 
un viatge interpretatiu amb tots els 
colors i matisos de la seva paleta: ten-
dresa, ironia, intel·ligència, drama i 
melodrama», indica el director Mi-
quel Górriz, que torna a la mateixa sa-
la on va triomfar amb Art, de Yazmi-
na Reza. «Aquesta comèdia parla del 
coratge d’atrevir-te a ser qui tu vul-
guis i com tu vulguis, tot i que això 
suposi un disgust per als altres», afe-
geix el director d’aquesta coproduc-
ció entre Mola Produccions i Focus.  

Per a Arànega, els problemes de 
Shirley Valentine –personatge que 
va pujar a escena per primer cop a 

33 Mercè Arànega encarna una mestressa de casa que penja el davantal a ’Shirley Valentine’.
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alman Rushdie va escriure 
Los versos satánicos, una no-
vel·la blasfema que li va va-

ler el 1988 la fàtua de l’aiatol·là 
Jomeini que ordenava l’execució 
del seu autor. Hi apareix un perso-
natge que podria ser el mateix Jo-
meini satiritzat. Però el més signi-
ficatiu és que explora els límits 
intel·lectuals i literaris de la irre-
verència i l’ofensa cap a les creen-
ces religioses. Entre altres perles, 
apareix Al·là descrit com un vell 
caspós amb ulleres i es diu que 
Mahoma es va casar amb una puta 
verge de 14 anys extreta d’un bor-
dell regentat per les altres dones 

del profeta. Jesus Christ Superstar, de-
fensat pel bisbe de Woolwich, no 
arriba tant lluny. 

Dues versions 

Com el mateix islam, el cristianis-
me té dues versions. L’original, 
que prescriu estimar els enemics, 
posar l’altra galta, no acusar sense 
estar net de culpes, abandonar els 
béns terrenals o ser un bon sama-
rità, i la prevalent al llarg dels se-
gles, que va de les croades als puri-
tans anglesos i la inquisició. 

Afortunadament per la cris-
tiandat, la intolerància original 

del protestantisme es va veure 
contrapesada pel revers de Lu-
ter, Erasme de Rotterdam: «Cap 
societat, cap convivència pot re-
sultar agradable... si de tant en 
tant no es desencaminessin, 
s’adulessin, es toleressin assenya-
dament les coses o s’untessin amb 
una mica de bogeria». 

Les ofenses de Willy Toledo a 
Crist, molt menys elaborades que 

les de Rushdie, han aconseguit 
acostar els nivells d’intolerància 
del cristianisme hispànic als aia-
tol·làs de l’Iran. El simple fet que 
se’l jutgi significa una tornada 
més que simbòlica a l’Espanya ne-
gra. 

El més sorprenent del cas és el 
silenci, no de les jerarquies, sinó 
dels catòlics tolerants, dels quals 
a Espanya n’hi ha molts i que a 
Catalunya, si no han canviat les 
coses, representa que són una am-
plíssima majoria. El silenci 
col·lectiu, que contrasta amb el re-
colzament del bisbe anglicà, enca-
ra preocupa més: n’és cómplice.H

El retorn de la 
intolerància 
 

Xavier 
Bru de Sala

Això de Willy Toledo    
és una tornada més 
que simbòlica a  
l’Espanya negra

Liverpool el 1986 amb Noreen 
Kershaw– no han passat de moda. 
«Hi ha moltes Shirley Valentine 
avui dia», assegura la intèrpret. «El 
que li passa a aquesta mestressa de 
casa li pot passar a un metge o a un 
escombriaire, a qualsevol que no 
hagi escoltat el seu cor o el seu cer-
vell. I, normalment, passats els 50, 
ningú s’atreveix a canviar».  

Feia anys que Arànega pensava 
fer aquesta obra algun dia, en el 
moment adequat. La primera vega-
da que la va veure va ser a l’Argenti-
na, fa 30 anys. I, després a Barcelo-
na, on va triomfar interpretada per 

Amparo Moreno dirigida per Rosa 
Maria Sardà, a La Villarroel. «Tot i 
que parla de l’alliberament d’una 
dona és extensible a qualsevol que, 
com la Shirley, sent que ha malgas-
tat la seva vida i decideix alliberar-
se», comenta l’actriu, que acaba les 
funcions esgotada. «És un Dragon 
Khan d’emocions. No és fàcil barre-
jar comèdia i drama constant-
ment». Aquesta és la tercera peça 
que defensa en solitari en escena 
després del muntatge Neus Català. 
Un cel de plom i Viatge a la felicitat, que 
es va estrenar al desaparegut Tea-
tre Malic del Born.  

L’escenografia de Jon Berrondo, 
amb canvis ràpids i a la vista del pú-
blic, intenta trobar el punt just de 
realisme. La seva missió és ajudar a 
explicar el viatge de la protagonista, 
que descobreix que hi ha vida més 
enllà de la seva cuina quan una ami-
ga la convida a passar juntes quinze 
dies a Grècia. Per primer cop, allibe-
rada de les obligacions familiars, co-
mençarà a mirar la vida d’una altra 
forma ajudada per l’influx del Medi-
terrani i les atencions d’un taverner 
grec. «L’obra deixa la porta oberta a 
l’esperança. Mostra que tots podem 
lluitar per ser feliços». H


