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El fracàs de la marca Espanya  
vist per Santiago Rusiñol

construint un heroi. Els personat-
ges de la farsa –el jutge de pau, l’al-
calde, el coronel– el necessiten per 
justificar la pèrdua”, explica Barba. 
L’hèroe és un espectacle carregat 
d’ideologia. A partir del relat indi-
vidual del protagonista, desplega 
una història coral per atacar el go-
vern espanyol de l’època i com uti-
litza els seus ciutadans per alimen-
tar el sistema. “A través dels perso-
natges de la farsa, posa per davant 
el sentiment que Espanya no perd 
mai, que els valors hispans sempre 
prevalen. Han passat els anys, pe-
rò això encara ho veiem massa so-
vint”, subratlla Barba. 

Amb una companyia àmplia –en 
formen part Rosa Renom, Manel 
Barceló, Georgina Latre, Mima Rie-
ra, Toni Sevilla i David Marcé, entre 
d’altres–, L’hèroe parla del mal de la 
guerra i dels destins tràgics que se’n 
desprenen. “L’heroi és una joguina 
trencada, l’exemple de com el go-
vern utilitza el poble per anar a la 
guerra. Fa molta pena, perquè se-
gueix un camí cap als inferns. S’ha 
acostumat a fer barbaritats i ja no 
pot parar”, assenyala Beltrán. La 
tristesa també se li encomana a la 

seva mare, mentre que el pare és 
més pragmàtic. “Al seu discurs par-
la de l’ètica de treball, que mai res-
pondrà als anhels del seu fill perquè 
està determinat per la monotonia, 
i l’heroi vol fer grans coses”, afegeix 
la directora.  

Les dones i la masculinitat tòxica 

Rusiñol va escriure L’hèroe a prin-
cipis del segle XX, quan tant els ho-
mes com les dones tenien rols so-
cials que difereixen força dels 
d’avui dia. Per això a l’hora d’abor-
dar l’obra –que compta amb la dra-
matúrgia d’Albert Arribas–, la mi-
rada sobre els personatges està te-
nyida dels canvis històrics fins a 
l’actualitat, tot i que el text s’ha 
mantingut íntegre.  

“L’heroi no ha pogut abandonar 
l’afany de posseir, que vehicula a 
través de les dues dones que sedu-
eix. Però elles tenen una fortalesa 
que les fa conscients del que estan 
fent, encara que no poden negar-
s’hi perquè són víctimes de la soci-
etat patriarcal”, explica Barba, que 
afegeix que els soldats de l’especta-
cle són “l’exemple del que avui en 
diríem masculinitat tòxica”.e

Una escena de L’hèroe, que s’estrena a la Sala Gran del TNC. MAY ZIRKUS / TNC

Lurdes Barba dirigeix ‘L’hèroe’ a la Sala Gran del TNC

ARTS ESCÈNIQUES

“M’havien avesat a fer mal i ho 
enyoro”, diu l’heroi de Santiago Ru-
siñol al tornar de la guerra. Abans 
de marxar era un bon noi, ara s’ha 
convertit en un monstre. Sobre 
aquesta dualitat gira L’hèroe, que 
Lurdes Barba dirigeix a partir de di-
jous vinent a la Sala Gran del Tea-
tre Nacional de Catalunya amb Ja-
vi Beltrán com a protagonista. 
L’obra s’emmarca en la derrota es-
panyola de les Filipines per plas-
mar el “gran fracàs” de la construc-
ció de la consciència identitària es-
panyola de finals del segle XIX i 
desplegar l’impacte del conflicte 
bèl·lic en els soldats, però també en 
les seves famílies.  

Ho fa a través de dos personatges 
que es fan seves les vivències al 
camp de batalla de forma oposada. 
Per a l’heroi, fer la guerra ha estat 
una aventura absolutament feliç, 
mentre que el seu amic Joan (Al-
bert Prat) en guarda un record ter-
rorífic. “De la derrota a les Filipi-
nes, l’Estat en crea una victòria 
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Massa fredor 
per a unes estrelles  

tan grans 

‘Monroe-Lamarr’ TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA 

226/11/2020 

P
ocs o molt pocs sabien, sabíem, que 
Hedy Lamarr havia inventat un siste-
ma de freqüències per monitoritzar els 
torpedes aliats. L’aparell podia vèncer 
l’amenaça d’interferències per part de 

les potències de l’Eix. Un sistema que posterior-
ment va desenvolupar l’exèrcit dels Estats Units 
i que fins i tot té a veure amb la tecnologia Blue-
tooth, segons la Wikipedia. Ningú, però, va fer cas 
de l’invent que Lamarr i el compositor George 
Antheil van patentar i que sembla que hauria po-
gut ajudar força els aliats en la gran contesa mun-
dial. No seria fins al 1997 quan el premi Pioneer va 
reconèixer el seu treball i el 2014 Lamarr va in-
gressar al Museu de la Fama dels inventors.  

I justament en l’acte de lliurament del premi 
Pioneer arrenca aquesta ficció imaginada per 
Carles Batlle que troba el moment estel·lar en la 
imaginària confrontació entre l’actriu de la po-
lèmica Èxtasi (1933) i una Marilyn Monroe en ho-
res baixes. Batlle fa un retrat fosc, inanimat, so-
bre el menyspreu de les actrius en el Hollywood 
daurat dels anys cinquanta i seixanta, que explo-
tava la bellesa de les protagonistes fins que apa-
reixien les primeres arrugues. És, en aquest sen-
tit, un elaborat cant feminista contra la cosifica-
ció de la dona i la reivindicació que es pot ser gua-
pa i intel·ligent. 

A l’obra apareixen les característiques de Bat-
lle com la indefinició de temps i l’espai, la volun-
tat de tractar qüestions personals sense renunci-
ar a una mirada més ambiciosa i universal i la do-
sificació de la informació abonant un cert miste-
ri. Un misteri que, tot i estar molt ben relligat, em 
sembla no sé si poc justificat però segur que poc 
eficaç per arribar on vol l’autor, que és al dur retrat 
d’aquestes dues ànimes maltractades per la indús-
tria cinematogràfica i pels homes. I és aquí, en les 
dues escenes de les dives, on el text agafa una den-
sitat i un interès per sobre de la resta. Monroe-La-
marr és un drama que Sergi Belbel ha bolcat amb 
una excessiva fredor, probablement hereva del tí-
tol inicial, Still life [Natura morta], que impedeix 
traspassar la màscara d’una Laura Conejero hipo-
tecada pel hieratisme i una continguda Elisabet 
Casanovas intentant esprémer l’angoixa d’una 
Marilyn decidida a morir.e
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