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Un lacerant relat del
dolor de Marguerite Duras
Dominique Blanc, dirigida per Patrice Chéreau,
commou amb la seva interpretació de ‘La douleur’

U
na dona asseguda en una
taula amb menjar, qua-
derns i papers. Cadires ali-
neades al davant, que sem-

blen preparades per a un auditori
mut disposat a escoltar la terrible
història d’una desesperançada espe-
ra, d’un procés de dolor psíquic inso-
frible. A l’escenari no hi ha ningú
més que la incommensurable actriu
Dominique Blanc, capaç per si ma-

teixa d’omplir tot aquest univers
sorgit dels pensaments més pu-
nyents de Marguerite Duras. Són
trossos de la vida de la turmentada
escriptora els últims dies de la sego-
na guerra mundial, extrets del seu
diari i passats pel tamís del refugi li-
terari.

Patrice Chéreau, director de films
com La reina Margot o Son frère, assu-
meix, juntament amb el coreògraf
Thierry Thieû Niang, la direcció de
La douleur al teatre de Salt (Gironès).

És el primer cop que ha posat en es-
cena un monòleg i ho ha fet per fi-
car-se en un projecte amb la seva ac-
triu fetitxe i per apropiar-se d’una
obra que reflecteix «l’horror de l’es-
pera i l’esplendor de la resurrecció».
El resultat no pot ser més impac-
tant. Un exercici teatral de primera
que després d’aquesta estrena a Gi-
rona podrà disfrutar el públic de
París. I una demostració que per edi-
ficar un muntatge d’altura n’hi ha
prou amb un bon text, una gran
intèrpret i una direcció intel.ligent.

INTENSITAT DRAMÀTICA / Des del prin-
cipi, Blanc teixeix una teranyina
d’emocions que atrapen l’especta-
dor. Veus i pateixes amb Duras. Vius
la seva angoixa i desesperació da-
vant de la falta de notícies sobre on
és el seu marit, el també escriptor
Robert Antelme, membre de la Re-
sistència deportat a un camp de con-
centració nazi. Viatges en aquest ca-
vall desbocat que galopa cap a un
destí de final incert. Tensió i drama-
tisme al límit, mentre París celebra
la victòria.

El commovedor catàleg de recur-
sos exhibit per Blanc barreja amb sa-
viesa la paraula i els silencis, el dis-
tanciament i la implicació. S’asseu,
s’aixeca, eleva i modula la veu i es
mou sense que cap dels seus gestos
sigui gratuït. ¡Tota una ostentació de
sensibilitat a l’hora de recrear el sen-
timent de la soledat!

La funció creix encara més al fi-
nal, quan després del retorn de les
restes del seu marit, Blanc/Duras dei-
xa de fer reflexions sobre l’holocaust
i se centra en les seves pròpies emo-
cions. Dels seus llavis en surt un re-
lat commovedor que no estalvia ni
tan sols els detalls més escatològics.
Deu minuts d’aplaudiments i bravos
van premiar una actuació realment
memorable. H

33 Dominique Blanc, en un moment de La douleur.

Xipre estudia un
barco de l’època
d’Alexandre
el Gran

ARQUEOLOGIA 3 TROBALLA

El descobriment de les restes d’un
vaixell enfonsat al segle IV abans de
Crist –en temps d’Alexandre el
Gran– davant la costa sud de Xipre
ha provocat l’entusiasme dels
científics, que ho consideren la tro-
balla arqueològica marina més im-
portant dels últims 40 anys en
aquesta illa mediterrània.

El vaixell va ser trobat a uns 45
metres de profunditat i ha estat ba-
tejat com el naufragi de Mazotos, el
n o m d e l p o b l e c o s t a n e r m é s
pròxim. «Ens trobem només al prin-
cipi de les excavacions però tenim la
convicció que d’aquest naufragi
n’emergiran informacions molt va-
luoses», va assenyalar Stela Demesti-
ja, professora d’arqueologia subma-
rina a la universitat de Xipre. «Els re-
sultats de les excavacions donaran
respostes a interrogants sobre la vi-
da econòmica i marina de l’antigui-
tat», va afegir. H
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