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La trobada de dos genis

John Malkovich dirigeix en castellà l’obra 'Hysteria' al Victòria

E. S.

LOCAL: Teatre Victória
DATA: Fins el 28 de novembre
HORARIS: De dimarts a dijous, 21.30 hores. Divendres, 22 hores. Dissabte, 19 i 22 hores, Diumenge,
19 

El pare de la psicoanàlisi i el del métode paranoicocrític es van conèixer el 1938, a Londres. Salvador
Dalí era un gran admirador de les teories de Sigmund Freud des que va lIegir La interpretació deIs
somnis als 21 anys. Des d'aleshores havia intentat trobar-se amb el descobridor del poder de
l'inconscient, sense éxit. 

Es veu que Freud pensava que els surrealistes eren pràcticament una colla de bojos, però finalment hi
va accedir. Durant l'entrevista, Dalí li va ensenyar La metamorfosi  de Narcís, una de les obres que, com
El gran masturbador, va pintar en la seva època d'inspiració freudiana, Poca cosa més se sap d'aquella
trobada, i aquí és on comença la ficció que explica Hysteria, primera incursió de l'actor i director nord-
americà John Malkovich en la direcció teatral en castellà.

ANY DALÍ 
El text, que va ser escrit pel dramaturg britànic Terry Johnson i va guanyar un premi Laurence Olivier, es
va estrenar a Londres el 1993 i, des d'aleshores, no ha parat de representar-se, tot i que seguia inèdit a
Espanya. Quin moment podia ser millor per arribar a Barcelona que l'any que se celebra el centenari del
naixement del pintor empordanès.
El muntatge combina a la perfecció la comèdia i la farsa amb moments tràgics i dramàtics que aporten
la resta de personatges. A més de Dalí (Enrique Alcides) i un Freud gairebé moribund que interpreta
Abel Folk, apareixen en escena Jessica (Isabel Serrano), amb la intenció de ser psicoanalitzada pel
mestre per poder descobrir un profund secret, i un personatge que realment va existir, Abraham Yahuda
(Ricard Borràs), professor jueu que va rebatre una de les teories de Freud.
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