
Una Espanya que no canvia
David Bueno  •  original

El personatge de la Carmen Sotillo  és un dels que més em van captivar quan, en la meva
infància, fent ús de la dubtosa tècnica de les lectures prescriptives, l’escola em va obligar a
llegir Cinco horas con Mario. En aquell moment, a la tauleta de nit, feien cua altres
publicacions que em semblaven més atractives, però els imperatius academicistes manaven. El
cas és que, per sort, l’experiència va resultar positiva i, seguint les recomanacions de la meva
professora, em vaig prometre anar a veure l’obra de teatre si en un futur en tenia l’oportunitat
gràcies a una reposició, perquè en aquell moment ja s’havia acabat. Doncs bé, el dia ha
arribat.

Lola Herrera és Carmen Sotillo a ‘Cinco horas con Mario’. Foto: Daniel Dicenta

Lola Herrera  es posa al capdavant d’aquest monòleg al Teatre Goya, donant vida a la Carmen,
un personatge que representa l’Espanya més fosca i retrograda. Si bé el context històric
s’ubica en ple segle XX, en alguns moments sembla que estigui situada en un present perpetu
que va començar fa molts anys i no té intenció d’acabar. Ella és l’exemple d’una dona de
províncies que pateix per les aparences, per la voluntat de mantenir l’statu quo i per fer valer
la seva ideologia conservadora com l’única vàlida. La protagonista encarna una visió que
podria ser catalogada de feixista, potser per una ignorància faltada de moral, i és que defensa
el franquisme i la guerra civil pel simple fet que ella vivia millor en un període bèl·lic.
L’obra és una adaptació força fidel del llibre que Miguel Delibes  va escriure el 1966. L’autor
buscava arrencar una reflexió en el lector per fer-lo adonar de fins en quin punt vivia en una
Espanya immòbil i sense llibertats. I un cop constatada l’evidència era (és) inevitable
posicionar-se en contra de la protagonista, la Carmen. Ella provoca rebuig i malestar, tot i
haver alguns cops d’humor subtils, vestits de masclisme i intolerància, que tornen a provocar al
públic i l’obliguen a posar-se davant del mirall. I al final, comproves que certes actituds i
alguns rols no han canviat gaire en tots aquests anys.
Herrera es va posar a la pell d’aquest personatge per primera vegada fa 40 anys, el 1979.
Podríem dir que li sap trobar el to adequat, sense més ornamentacions de les necessàries ni
estridències supèrflues. Ella surt a l’escenari talment com si anés a despullar-se
emocionalment, en concordança amb la Carmen, que es desfoga mentre vetlla la tomba del
seu difunt marit. L’actriu adopta la manera de fer i de moure’s pròpia del teatre clàssic, amb la
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paraula com a única protagonista i l’escenografia austera fent de simple acompanyant: el taüt,
quatre cadires i una taula d’escriptori.
Josefina Molina  és la responsable des de fa quatre dècades de la direcció d’aquesta peça, i
també de l’adaptació al costat de Delibes i José Sámano. Estem davant d’un format molt ben
encarrilat que funciona a la perfecció, resulta efectiu i té un missatge clar que, malauradament,
es manté vigent i d’actualitat. Molina diu que Cinco hores con Mario  és, per sobre de tot, un
text feminista construït per provocar autocrítica en el públic. En ell, s’ofereix una reflexió sobre
l’economia, la política i la societat que, portada damunt de l’escenari, utilitza la forma del
monòleg com a expressió ideal per canalitzar la visió de la Carmen i mantenir la veu narrativa
de l’autor.
Aquesta és la segona ocasió en aquest 2019 que els teatres catalans han acollit un monòleg
basat en un llibre de Delibes. A l’abril vam poder veure Señora de rojo sobre fondo gris  al
Teatre Romea, amb un esplèndid José Sacristán, i ara el Goya ens regala aquesta producció
de llarg recorregut que estarà en cartell fins al 20 d’octubre.
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