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‘La cabra, o qui  
és Sylvia’  
La Villarroel

Q 
uinze anys després que Josep Ma-
ria Pou ens descobrís, i amb gran 
èxit, La cabra, o qui és Sylvia?, la pe-
ça del dramaturg nord-americà 
Edward Albee ha tornat a La Villar-

roel. És prou temps el que ha passat des de la 
seva estrena per justificar una nova versió 
d’aquesta peça desassossegant, incòmoda, i 
que posa sobre la taula un debat gairebé ina-
cabable sobre els límits de la tolerància i la 
moral. No és poc que un arquitecte prestigiós 
(guanyador del premi Pritzker), amb una fa-
mília assentada i progre, arribi un dia i reveli 
un secret dels inconfessables: s’ha enamorat 
d’una cabra, i no de manera bucòlica. No té 
fons possible el precipici que s’obre amb 
aquesta revelació. 

La versió de Pou és la que ha tornat a mun-
tar Iván Morales en la direcció i amb Emma 
Vilarasau, Jordi Bosch, Jordi Martínez i Roger 
Vilà en l’elenc. Són la dona de l’arquitecte, el 
protagonista enamorat, el gran amic d’ell i el 
fill de la parella. A les seves mans tenen un text 
que funciona amb la precisió pròpia d’un 
quiròfan i que avança com una locomotora. La 
seva arrencada, pròpia d’una comèdia d’alta 
escola, és tota una trampa davant el que vin-
drà després, una bona tragèdia. Perquè aquest 
món feliç s’ensorra, s’autodestrueix (com fa 
Vilarasau amb tot el que l’envolta en l’esceno-
grafia una mica asèptica de Marc Salicrú) amb 
una revelació que esquitxa els quatre afectats. 

Amb una actriu del vol d’Emma Vilarasau 
queda clar que ella seria la reina de la funció. I 
així és amb una actuació imperial en la qual di-
buixa cada gest del sotrac emocional de Stevie, 
la dona. Ella és sempre al centre del focus, una 

cosa que la mateixa direcció de Morales fomen-
ta. Bosch, mentrestant, també arriba a dalt de 
tot en les seves volcàniques escenes comparti-
des amb la que també és la seva dona a la vida 
real. Elegir el matrimoni protagonista sembla-
va cantat en aquesta ocasió, malgrat que esti-
guem acostumats a veure Bosch en un altre ti-
pus de personatges. Martínez despatxa amb fa-
cilitat el paper de l’amic una mica sobradet, 
mentre Vilà encarna el fill eixelebrat, una cosa 
que potser accentua massa l’intèrpret sobretot 
amb la seva excessiva gestualitat corporal. 

Aquesta notable nova versió de  La cabra, 
o qui és Sylvia? carrega amb el dèficit d’un to 
que, sobretot a la primera part, arriba a pro-
vocar el somriure fàcil de l’espectador, i no 
es tracta d’això. En tot cas hauria de ser un 
somriure gelat. Perquè Albee ens porta a un 
carreró gens complaent i de sortida compli-
cada. Deixa caure una bomba –a l’estil de 
¿Qui te por de Virginia Woolf?, la seva peça 
més coneguda– que esfondra els fona-
ments, no tan ferms com podria pensar-se, 
d’entorns aburgesats. n

Emma Vilarasau i Jordi Bosch, matrimoni en escena.
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‘Serà el nostre secret’  
Escenari Joan Brossa 

Direcció: Daniela Freixas

L 
es estadístiques són estremido-
res: un de cada cinc menors ha 
patit abusos sexuals, la gran 
majoria perpetrats per homes a 
nenes dins de l’entorn familiar. 

Sobre aquest pertorbador espai –que falsa-
ment creiem marginal i aliè a la nostra reali-
tat– gira la peça documental Serà el nostre se-
cret, un altre destacable fruit del cicle de tea-
tre verbatim de la Sala La Planeta de Girona 
que es pot veure en el barceloní Escenari Joan 
Brossa fins al 31 de gener. 

A la seva anterior obra de format similar, No 
m’oblideu mai, els intèrprets Marta Montiel i 
Elies Barberà, acompanyats per Llàtzer Gar-
cia, van tractar l’estigma del suïcidi en adoles-
cents. Després de constatar la relació entre 
aquest fenomen i els abusos infantils van de-
cidir engegar una nova investigació, aquesta 
vegada amb la complicitat de la directora i 
dramaturga Daniela Feixas. Tornen a pujar a 
escena testimonis reals de víctimes recollits 
per la companyia. Converteixen les converses 
en text dramàtic que els actors reprodueixen 
fidelment, una polifonia de veus que va calant 
per la seva quotidianitat fins a formar una 
pesada pedra a l’estómac dels espectadors. Ja 
ens ho adverteixen a l’obra, no és fàcil enfron-
tar-se a la combinació de tabús que formen el 
triangle sexualitat, infància i família. 

Montiel i Barberà opten pel vessant més ar-
riscat del teatre verbatim, imitar les gravaci-
ons de les entrevistes amb els accents i expres-
sivitats dels seus protagonistes. Perfilant de-
talls amb minuciositat plantegen un joc de mi-
ralls entre testimoni i intèrpret que desencai-
xa l’apropiació fins a transformar-la en una 

mena de simbiosi. Ajuda en aquest sentit l’ele-
gant control de l’exposició de la direcció de 
Freixas, que fuig tot el possible del morbo i la 
moralina innecessària en un tema com aquest 
que genera una adhesió instantània. La confi-
dència i la seva força se situen en el centre. A 
l’obrir les comportes dels seus pesats traumes, 

els personatges basculen 
entre complexos senti-
ments, dissociacions i al-
tres mecanismes que la 
ment construeix per de-
fensar-se de l’inexplicable.  

Com ja passava en el 
Lliure amb l’adaptació del 
llibre Instrumental del mú-
sic i activista per la causa 
dels abusos James Rhodes, 
la col·lisió amb la matèria 
es produeix des de la inti-
mitat. El descobriment 
s’en fronta a les barreres 
de silenci d’una societat 
incapaç d’acceptar la seva 
vergonya i que, en conse-
qüència, no posa els talla-
focs adequats. El dispositiu 
se’ns presenta gairebé 
despullat, qualsevol com-
plement escenogràfic de 
més podria resultar artifi-
cial i fer més evident la re-
presentació, trencant així 
el fràgil equilibri en el qual 
es mou tot el temps l’obra. 
Tot això augmenta l’espai 
compartit amb el públic, 

proximitat per moments asfixiant que només 
s’esbomba gràcies a la sensibilitat de les in-
tervencions musicals d’Èric Serrano. Cada 
funció, a més, està acompanya d’un col·loqui 
posterior amb experts en la matèria, més dosi 
de realitat per apuntalar la catàrtica conscien-
ciació a què s’arriba. n

Testimonis reals, a ‘Serà el nostre secret’.
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