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ensem que la vida s’as-
sembla al Camí de Sant 
Jaume, amb una meta 

que és un objectiu i cada etapa 
ben marcada, però funciona 
més aviat com la cadena d’enlla-
ços de Youtube, que potser co-
mences clicant sobre la teva 
cançó preferida de quan eres 
adolescent, però t’ha portat a es-
coltar una horrible versió andi-
na i chill out d’Hotel California 
amb la bateria de l’ordinador a 
punt d’esgotar-se. 

La pregunta és la mateixa 
que es fa aquell nuvi del conte 
de Txékhov que, camí de l’al-
tar i davant de tota l’església, 

amb el somriure congelat típic 
dels casaments, crida abrupta-
ment: «¿Què he fet? ¿Què dimo-
nis hi faig aquí?». 

René Pérez Joglar, l’estrella 
de la música porto-riquenya que 
també respon per Residente,  va 
tenir el seu moment «què hi faig 
aquí» quan va trucar a la seva 
mare perquè abans d’un con-
cert, amb l’estadi ple esperant i 
ell rematadament buit, tenia ga-
nes de tirar-se per la finestra de 
l’hotel. D’aquell instant en va 
sorgir René, la cançó que acaba 
d’estrenar i que repassa la seva 
vida: llums que s’apaguen al 
camp de pilota, amics assassi-

nats, polèmiques polítiques, ad-
diccions i eufòries i rimes i deci-
sions fins aquella nit d’hotel. La 
seva versió d’El cantante, de La-

voe: «Y nadie pregunta / si sufro o si 
lloro / si tengo una pena / que hiere 
muy hondo», i també de Se fuerza 
la máquina, del Gato Pérez.  

Molt sovint escollim per im-
pulsos i intuïcions, perquè si al-
guna cosa fa bé aquest sistema 
és no deixar-te gaire temps per 
pensar. Això és cable vermell-ca-
ble blau i no quatre avisos fins a 
la següent sortida. I és curiós 
com sovint només fem un reset 
per fer balanç de com hem arri-
bat fins aquí en un currículum i 

a petició de Recursos Humans.  
En un moment donat, Resi-

dente recita un número i s’ima-
gina trucant a la seva casa de la 
infància, on «las ventanas eran de 
sol» i quan el «despertava el calor». 
Tots hem pensat a fer-ho: parlar 
amb aquest ésser petit per al 
qual qualsevol desig era hipotè-
tic però també possible. Marcar 
el número, cinc tons llargs, sen-
tir el nostre jo infantil dir ¡hola! 
(en el meu cas, molt formal, di-
gui’m), pensar a dir que «no 
passa res» o que «poden passar 
moltes coses, però que tot anirà 
bé» i, llavors, just abans de fer-
ho, penjar. H

René,  
penja tu 
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ADAPTACIONS DE SUBIRÓS I GORINA

Dues grans 
veus contra 
el patriarcat
3 Doris Lessing i Caterina 
Albert arriben al Lliure i al TNC

MARTA CERVERA 

BARCELONA

C
arlota Subirós s’atre-
veix amb l’adaptació al 
teatre de la volumino-
sa novel·la El quadern 

daurat de Doris Lessing (1919-
2013) al Lliure, i Alícia Gorina amb 
Solitud al Teatre Nacional de Cata-
lunya (TNC), novel·la de muntanya 
de Caterina Albert (1869-1966). Les 
dues escriptores van evidenciar en 
les seves obres les limitacions de la 
dona en una societat desigual, se-
xista i patriarcal. I els dos muntat-
ges, produïts per teatres públics, 
s’estrenen avui, pocs dies abans 
del 8-M, Dia de la Dona. 

Portar a escena El quadern dau-
rat, obra capital del feminisme, 
és arriscat, no només per la mag-
nitud d’aquesta novel·la publica-
da el 1962, sinó per la seva estruc-
tura calidoscòpica i la quantitat 
d’històries i personatges que hi 
apareixen. La protagonista és 
l’Anna Wulf, alter ego de Lessing, 
premi Nobel de literatura, que in-
terpreta Nora Navas. Mia Esteve 
encarna Molly, amiga i confident 
de Wulf. Totes dues, dones lliu-
res, divorciades i mares. Wulf és 
una escriptora que intenta orde-
nar la seva vida plasmant en dife-
rents llibretes els pensaments 
quan el seu món s’ensorra en la 
dècada del 1950. Al quadern ver-
mell hi plasma el seu desencant 
amb el Partit Comunista; al ne-

gre, que en el muntatge es trans-
forma en una filmació, evoca els 
records i les vivències a Rhodèsia 
del Sud, país africà on va créixer 
durant la segona guerra mun-
dial, abans d’instal·lar-se a Lon-
dres. El groc és una autoficció ba-
sada en la seva última ruptura 
amorosa, que serà la base per a 
un nou llibre. I al blau hi plasma 
el seu diari més personal i íntim, 
on psicoanalitza aquesta dona 
que desafia els estereotips i les eti-
quetes per viure de manera plena 
i lliure la sexualitat i l’amor. 

 
VIATGE AL CAOS / «La novel·la és un 
calidoscopi, un viatge al caos», ex-
plica Subirós. «Nosaltres la des-
til·lem a partir de retalls i frag-
ments. No hi pot ser tot», assenya-
la la directora, que ja havia mun-
tat al Lliure Jugar amb un tigre, una 
obra teatral de Lessing. «Em fasci-
na com passa de la cosa més peti-
ta a la més gran, de la més quoti-
diana a la més transcendent, 
com connecta les vivències més 
personals amb la dimensió políti-
ca», explica. «A diferència de Ham-
let o El rei Lear, la protagonista no 
vol la corona o el poder, sinó una 
vida que tingui sentit», afegeix. 
«És un personatge que difícil-
ment trobo en el repertori dra -
màtic convencional».  

Nora Navas té ganes de debu-
tar a la sala Fabià Puigserver 
amb aquest enorme repte. «Em 

masclista, el desig sexual i la rea-
litat social més amagada de la 
Catalunya de principis del segle 
XIX a Solitud, la seva novel·la més 
coneguda. La protagonista, la 
Mila, que interpreta Marta Ribe-
ra, viu en un món d’homes, un 
entorn hostil que la directora 
Alícia Gorina mostra amb una 
posada en escena no realista. 
Proposa una versió plena de poe-
sia i plasticitat, on la força del 
paisatge apareix evocada.  

«El personatge de la Mila es va 
construint en paral·lel amb l’esce-
nografia», diu Gorina, que la de-
fineix com una dona que pren 
consciència de la violència es-
tructural. «Passa de ser un objec-
te passiu a un subjecte actiu», as-
senyala la directora. Pol López, 
Pepo Blasco i Pau Vinyals desta-
quen en el repartiment. El mun-
tatge inaugura el cicle Epicentre 
Pioneres, amb què el TNC rescata 
autores oblidades com Carme 
Monturiol, de qui es representa-
rà L’huracà, a la Sala Tallers. H

vaig llançar a aquest complex 
personatge perquè parla de co-
ses que ens toquen: la materni-
tat, la decadència moral, els va-
lors i la fragmentació que tots 
sentim en la nostra vida», decla-
ra Navas. Guillem Barbosa, Ja-

vier Beltrán, Montse Esteve, Jor-
di Figueras, Marta Ossó, Fèlix 
Pons i Vanessa Segura comple-
ten el repartiment d’aquest am-
biciós muntatge.  

Caterina Albert, per la seva 
banda, va retratar la violència 

33 Nora Navas, en un moment de la representació d’‘El quadern daurat’, de Doris Lessing.

SILVIA POCH

33 Representació de ‘Solitud’, de Caterina Albert.
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