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Un magnífic Joan Carreras és el reverend 
Shannon a La nit de la iguana. MAY ZIRCUS / TNC 

Una nit de la iguana 
a baixa temperatura 

al TNC 

TEATRE

Flavia Company  
ja no firmarà més llibres

que la literatura no es pot desvin-
cular del joc i la diversió, Company 
estira les costures de la idea d’iden-
titat i difumina alhora la frontera 
entre realitat i ficció. “M’interes-
sa molt que aquest binomi entre el 
que és real i el que és fictici trans-
cendeixi la novel·la. Normal-
ment, la suspensió de la incredu-
litat del lector comença a la pàgi-
na tres o quatre del llibre. En 
aquest cas, la ficció arrenca a la tapa, 
és com si convertís el que hi ha a dins 
en realitat”, explica l’escriptora.  

Un altre estil literari 

El personatge a qui concedeix la se-
va firma, Andrea Mayo, va aparèi-
xer per primera vegada al conte La 
carta perdida de Andrea Mayo, del 
recull Cuentos de amigas (Anagra-
ma, 2009). Però no es tracta de dis-
fressar-se sota un altre nom: l’es-
criptura que signa Andrea Mayo és 
diferent de la de Company, té un al-
tre estil. “És més plàstica, no tan 
clarament filosòfica. Als llibres de 
la Flavia subratllaries moltes fra-
ses. L’Andrea és més sintètica, més 
de carn, més provocadora i contes-
tatària”, diu Company. 

La primera novel·la d’Andrea 
Mayo és una història sobre la re-
lació tòxica entre dues dones. “In-
daga la crueltat humana i com 
l’atracció és una qüestió més rela-

cionada amb el poder que no pas 
amb l’estima”, assenyala l’autora. 
El seu propòsit era “abordar el 
maltractament de manera desa-
complexada i descarnada”, pre-
guntant-se sobre la naturalesa de 
l’agressora. “Davant d’aquestes si-
tuacions sempre ens sobta que al-
gú pugui aguantar-les. Per què no 
ens qüestionem com és possible 
que una persona tracti l’altra així? 
Sempre ens preguntem el perquè 
dels dèbils, però mai el perquè dels 
forts”, explica Company. Al llibre 
s’endinsa en les seqüeles que deixa 
una experiència de maltractament 
i descarta utilitzar la paraula víc-
tima, que ha canviat per presa. “No 
et pots preguntar com caus en una 
relació d’aquest tipus, perquè és 
una trampa i està dissenyada per-
què sigui així”, afegeix. 

Seguint aquesta idea, La planta 
carnívora adopta una estructura 
laberíntica en què tots els capítols 
estan encapçalats pel número 1. Si-
mulen la relació, que, segons Com-
pany, “és un cercle viciós i destruc-
tiu que només té una petita sortida 
al final”. Amb l’heterònim d’An-
drea Mayo ja té en marxa dos nous 
projectes i no descarta més enda-
vant escriure més històries sota el 
nom d’altres personatges. “Ara soc 
la Flavia and company”, bromeja 
l’autora.e

Signa com a Andrea Mayo una novel·la sobre el maltractament

L’escriptora Flavia Company fa servir l’heterònim Andrea Mayo per signar la novel·la La planta carnívora, 
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L’obra literària de Flavia Company 
(Buenos Aires, Argentina, 1963) 
s’ha acabat. L’escriptora dona per 
tancada la creació que signa sota el 
seu nom i, a partir d’ara, cedeix la 
firma dels llibres als seus perso-
natges. La primera a ocupar el lloc 
de Company a la portada és Andrea 
Mayo, l’heterònim que utilitza per 
a la seva última novel·la, La plan-
ta carnívora (Proa). Amb aquesta 
decisió, l’autora fa un pas més per 
fondre’s en la literatura, un anhel 
que persegueix des que va comen-
çar a escriure. “Obro una nova por-
ta, no m’ha agafat una bogeria ga-
lopant. L’Andrea Mayo escriurà 
sobre casos reals que conegui. Des 
de la ficció parlarà de la realitat, 
que és el contrari del que fem habi-
tualment”, explica Company des 
d’una cabana enmig dels boscos de 
l’Argentina, on està passant 
aquests dies.  

La transformació de l’escripto-
ra arriba després d’haver publicat 
“una obra frontissa” amb un títol 
molt significatiu sobre les seves in-
tencions: Ja no necessito ser real 
(Univers, 2020), que va signar com 
a Haru –la protagonista de la seva 
última novel·la–. Amb la convicció 
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‘La nit de la iguana’ TEATRE NACIONAL FFINS AL 28 DE MARÇ  

L
a nit de la iguana va suposar l’últim 
gran èxit de Tennessee Williams, en 
bona part sostingut per la versió ci-
nematogràfica que va dirigir John 
Huston amb Ava Gardner i Richard 

Burton el 1964. L’obra, reescrita diverses ve-
gades, va ser estrenada al teatre el 1961 per 
Bette Davis, Allan Webb, Margaret Leighton 
i Patrick O’Neal i, segons Williams escriu a 
les seves memòries, era el punt d’inflexió cap 
a una nova manera d’escriure que lamenta-
blement no va assolir el reconeixement dels 
drames anteriors. 

Els personatges de l’obra estan lligats a les 
seves existències com la iguana del títol ho es-
tà a la terrassa de l’Hotel Cabo Verde. I ells, 
com ella, volen lliurar-se del seu destí, que es-
tà lligat, esclar, al seu passat. Tots busquen al-
guna cosa o algú en qui creure, però no deses-
peren i segueixen lluitant, com la iguana. El 
lasciu reverend Shannon (excel·lent Joan Car-
reras), expulsat del paradís religiós després de 
qualificar Déu de senil i reconvertit en guia tu-
rístic d’una agència de segona, va a parar a l’ho-
tel dels seus amics Fred i Maxine (desaprofi-
tada Nora Navas) amb un grup de mestres 
nord-americans. Mort el Fred, la Maxine s’ha 
lliurat al sexe desacomplexat amb els servents 
i veu en el Shannon un possible company de 
jocs tot superant la rivalitat de la casta Hannah 
(magnífica Màrcia Cisteró).  

Si bé l’obra gira al voltant del Shannon, els 
personatges més interessants perquè repre-
senten el desemparament de l’art, i més en 
l’actualitat, són la citada Hannah, una dibui-
xant, i el seu avi, un poeta cec (Lluís Soler), que 
roden pel món venent retrats i versos recitats 
a les places dels pobles i els menjadors dels ho-
tels. I és en els diàlegs entre el Shannon i la 
Hannah on hi ha els millors moments d’una 
funció ben dirigida per Carlota Subirós pel que 
fa als intèrprets, però sense la temperatura 
passional i la tensió sexual que es deriva de les 
relacions. Subirós subverteix formalment el 
realisme tant en l’espai escènic (els testos amb 
les plantes tropicals) com amb la maquinària 
teatral de la tempesta; i, seguint un relat de Wi-
lliams de les citades memòries, inclou un trio 
de turistes alemanys filonazis com a context 
històric que no aporten res al drama i que, com 
el moviment general dels secundaris, refreden 
el clímax de l’espectacle.e
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