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plenes de mals presagis. Ho entenc: 
jo mateix vaig escriure La càpsula del 
temps, una versió adulta dels llibres 
de Tria la teva aventura, amb 37 finals 
i moltes rutes circulars i un llibre ne-
gre de grans decisions cèlebres de la 
història occidental, i vaig acabar 
com ell: durant molt temps vam so-
par al sofà, perquè totes les taules i 
plaques de cocció estaven cobertes 
de rotllos de paper gegants amb ma-
pes conceptuals plens de fletxes i eti-
quetes de colors. Marie Kondo no 
s’hauria sentit com a casa si hagués 
vingut a prendre el te. Per sort, qui 
venia era el meu editor, que en reali-
tat era també el meu psicòleg. 

No obstant, en el meu llibre, el 
protagonista no tenia atributs. Era 
un TU obert que s’anava construint 
partint de cada disjuntiva de tra-
mes, que temperava el seu caràcter 
a l’enclusa de les decisions i, caràc-
ter és destinació, acabava sent un o 
un altre en funció del final que asso-
lia. En canvi, Black mirror no planteja 
una càmera subjectiva (l’espectador 
seria realment el protagonista), sinó 
que veiem el personatge i contro-
lem el que li passa.  

El resultat és el mateix que jo vaig 
viure: trames (premeditadament o 
no) insatisfactòries, rutes diversifica-
des per gèneres literaris, reflexions 

sobre el temps i el lliure albir i una 
enorme quantitat d’idees malgasta-
des en zones fosques de la història, 
esperant un lector del futur (la nar-
ració com a càpsula del temps del 
que avui ens preocupa). 

Mutació industrial  

Rescatar aquells llibres, o portar a 
les sèries tècniques de videojoc, és 
una mutació industrial més que una 
revolució narrativa. Això sí, com a 
mínim ens ensenya que estem con-
demnats a elegir, tot i que la mera se-
lecció de possibilitats que la vida o el 
sistema posa als nostres peus és en si 

mateixa una manera de controlar-
nos. Això, entre altres coses, volia ex-
plicar Black mirror i això ha explicat.  

«¿I on és l’obra?», preguntava el 
director a Sis personatges en cerca d’au-
tor, de Luigi Pirandello. I el pare con-
testava: «Està en nosaltres, senyor». 
Tot i que continuem sense saber qui 
som. Tot i que de vegades ens detec-
tem en novel·les lineals ambienta-
des en llocs remots, perquè llegir, 
deia Roland Barthes, és «interpretar 
una partitura». La melodia sona di-
ferent cada vegada que s’obre un lli-
bre o s’encén la pantalla. Cada lec-
tor és un individu i de cada lectura 
neix un llibre nou. H33 L’actor Fionn Whitehead.
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Lolita debuta al Romea amb 
una apassionada Fedra
3 L’actriu torna a Barcelona amb una moderna i aclamada versió
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D
esprés d’haver emocionat 
amb la Colometa, la fràgil 
protagonista d’aquella 
versió íntima i en castellà 

de La plaça del Diamant, de Mercè Ro-
doreda, Lolita s’enfronta a un altre 
enorme repte: Fedra. Si el primer va 
suposar un abans i un després en la 
seva carrera, ara ha consolidat la se-
va singular trajectòria amb aquesta 
tragèdia que arriba al Teatre Romea 
amb una versió contemporània es-
trenada amb èxit en el Festival de 
Mèrida. Està firmada per un sòlid 
tàndem, Paco Bezerra (dramatúrgia) 
i Luis Luque (direcció). I el reparti-
ment compta amb actors gens des-

coneguts, com els veterans Tina 
Sáinz (Enone, dida i confident de Fe-
dra) i Juan Fernández (Teseu, marit 
de la Fedra) i els més joves, Eneko Sa-
gardoy (Acamant, fill de la Fedra) i 
Críspulo Cabezas (Hipòlit, fillastre 
de la Fedra).  

Lolita interpreta la Fedra des de 
les entranyes, amb tota la passió 
d’una dona casada que ha decidit 
assumir la irrefrenable passió que 
sent pel seu fillastre i declarar-li el 
seu amor, sense importar-li les con-
seqüències. «S’ha de tenir una ment 
oberta per poder viure com un vul-
gui, sense fer mal ni a segones ni a 
terceres persones», va proclamar Lo-
lita en la presentació del muntatge 
que recalarà a Barcelona fins al dia 

20 d’aquest mes. La seva primera 
funció, ahir a la nit, va estar dedica-
da al seu amic, l’actor i dramaturg 
Manuel Veiga, que ha mort recent-
ment. «Cada dia se me’n va algú i és 
una putada. Moncho, el meu oncle, 
amic i con fident, se me’n va anar fa 
poc i ahir [per dimarts] ho va fer Ma-
nuel  Veiga. Sé que si fos entre nosal-
tres seria a primera fila, com sempre 
ha estat, i comprant l’entrada, que és 
d’agrair», va destacar emocionada.  

 
ESCENOGRAFIA MINIMALISTA / Aquesta Fe-
dra no és gens clàssica. Es tracta 
d’una moderna proposta amb esce-
nografia minimalista i projeccions. 
El text de Bezerra es queda amb l’es-
sència del conflicte i elimina tota re-

33 Eneko Sagardoy i Lolita, durant la representació al Festival de Mèrida de ‘Fedra’, un muntatge modern que utilitza projeccions.
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ferència als déus. En aquest muntat-
ge els personatges són responsables 
de les seves pròpies accions. «No és 
un clàssic corrent, està ple de poesia i 
de quotidianitat», va assenyalar Loli-
ta. El llenguatge és actual. «Tot el que 
es diu s’entén i arriba», va afegir. Per 
a l’actriu, l’amor prohibit de la Fedra 
és en realitat «una cosa que li podria 
passar a qualsevol». 

La seva Fedra, va assegurar, surt 
de dins. «¿Qui no ha sigut no corres-
post en l’amor? ¿Qui no ha tingut 
aquella solitud i aquella obsessió per 
estimar algú i que aquella persona et 
vulgui d’una altra manera?». Aquests 
sentiments l’han portat a entendre 
el personatge. El més difícil ha sigut 
representar-lo, perquè «aquesta és 
una Fedra continguda, tot i que té 
molta força i temperament». 

Luque i Bezerra aposten per una 
dona valenta i decidida. «Hem tret la 
Fedra de les grapes de la culpa, per-

El dramaturg Paco 
Bezerra  i  el director  
Luis Luque aposten per 
treure el personatge de 
«les grapes de la culpa»

«No és un clàssic  
corrent,  té  poesia i 
quotidianitat. El que  
s’hi diu s’entén i arriba», 
afirma la protagonista

què estimi qui vulgui, en el moment 
que vulgui», va dir el director. «No 
mostra tant una Fedra depressiva, si-
nó una dona que es rebel·la, que surt 
de la seva letargia per defensar 
l’amor i dur-lo a terme. No és submi-
sa a Déu, al seu marit o al poder de 
l’estat», va ressaltar Luque. Tot i que 
no havia treballat mai amb Lolita, 
està encantat del resultat. Al direc-
tor li agradaria repetir amb ella, per-
què «és un grandíssim ésser humà». I 
va assegurar que, més que treballar 
amb grans actors o actrius, prefereix 
«treballar amb bones persones, per-
què quan algú té un cor gran pot de-
senvolupar-lo a sobre d’un escenari i 
atorgar la màgia i la poesia que ne-
cessita l’espectador».  

Per a Lolita, Fedra podria ser una 
dona d’avui. La passió d’una dona ma-
dura cap a un noi jove tampoc la sor-
prèn. Per parlar-ne va rescatar una co-
sa que sempre li deia la seva mare, la 
inimitable Lola Flores: «L’edat no és 
una cosa biològica, és la que tu sents i 
portes dins del cor». I, de la seva prò-
pia collita, va afegir: «A l’arribar a de-
terminada edat, de vegades les dones 
ens convertim en vampirs: ens agrada 
la sang fresca, perquè ens rejoveneix». 
Pura Fedra. H


