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ElTeatreRomeaestrenadilluns
‘MamaMedea’, laversió trencadorade
TomLanoyesobreeldramad’Eurípides

Teresa Bruna
BARCELONA

Medea, el drama d’Eurípi-
des tants cops representat
al teatre –en justa corres-
pondència amb el moment
en què es va escriure–, sem-
pre atrau. Un dels motius és
gaudir de la interpretació de
la protagonista, que, pel seu
caràcter contundent, pro-
met sempre ser espectacu-
lar (Núria Espert i Irene
Papas, entre d’altres).

El Romea proposa a par-
tir de dilluns una manera
nova de veure i entendre
aquesta dona universal: es
diu Mama Medea i és una
versió de Tom Lanoye (Flan-
des, 1958), molt al seu estil.
Com es desprèn a la trilogia
Mephistoforever(que casu-
alment i sortosament po-
drem veure al Lliure a pri-
mers de mes), Wolfskers i
Atropa, el dramaturg posa
la seva creativitat en el salt
dels sentiments a través
dels segles.

La Mama Medea de La-
noye es planteja en dues
parts diferenciades. “A la
primera descobrim com es
coneixen Medea i Jasó a Còl-
quida, un espai mític amb
rei, filles i fills. El rei posa
proves a Jasó, que només
pot superar amb l’ajut de
Medea, donada als encante-

ris. És com un conte”, ens
explica Magda Puyo, direc-
tora de l’espectacle.

La segona part canvia el
concepte mític per un de
més contemporani: “Assis-
tim al desamor, en un con-
text on conviuen un munt
de dualitats: els valors i
l’oportunisme, la tragèdia i
el drama, el masculí i el fe-
mení, el transcendent i l’im-
mediat... ”,continualadirec-
tora. Destaca també una
barreja de gèneres teatrals:
“Hi ha de tot, des de l’antiga
Grècia fins a l’actualitat.

L’autor fa un repàs de la his-
tòria del teatre. Els estils en-
trenenconflicte iescomple-
menten. M’ha agradat molt
treballar-los”.

Dona i estrangera
Per Puyo, “Medea és un ar-
quetip, malgrat que en vol
fugir: és dona, estrangera i
ja té una edat. El perfecte
cap de turc de la societat!”.
Medea i Jasó s’enamoren i
tenen dos fills. Més enda-
vant i en un món estrany, ell
l’abandona per una altra.
Medea arriba a matar els
fills per no deixar-los en
mans de l’home. Al text de
Lanoye els esdeveniments
se situen en un context con-
temporanienquèdestaca el
desconcert de l’emigrant.

La nova Medea és Roser
Camí, en una obra coral que
compta amb l’espectacular
repertori resident del Ro-
mea: Lluís Villanueva, Car-
les Canut, Victòria Pagès,
Boris Ruiz, Àngels Bassas,
Joan Negrié i Dafnis Balduz.
L’escenografia, de Pep Du-
ran, és la mateixa en els dos
actes. “Els diferenciem amb
alguns elements i la il·lumi-
nació, que, així com a la pri-
mera part destaca els blaus
i les pedres trencades de
Grècia, a la segona reforça
un ambient de fredor”, ex-
plica Duran. ■

“Medeaésun
arquetip:ésdona,
estrangerai jaté
unaedat.El
perfectecapde
turcdelasocietat”

Lluís Villanueva i Roser Camí protagonitzen ‘Mama Medea’ ■ PERE VIRGILI

Minientrevista
Roser Camí
A la nova Medea no li agrada parlar del seu personatge,
perquè “és complicadíssim”, però li ha encantat interpre-
tar-lo. Amb la Cia. Teatre Romea, ha participat, entre d’al-
tres, a Tirant lo Blanc, Peer Gynt, Macbeth, Celobert...

Quines diferències hi ha
amb el clàssic d’Eurípides?
És el mateix personatge,
però no és una versió: parla
del nostre temps. Des d’Eu-
rípides hi ha hagut 200 Me-
dees i és evident que, si s’ha
fet tantes vegades, és que
té un punt d’intemporal.
En aquest sentit és la
Medea de sempre.

Com es trasllada el drama a
l’actualitat?
Crec que Medea no corres-
ponia a l’època d’Eurípides.
En canvi, ara és el seu mo-
ment: una dona autònoma,
mare i a la vegada amb co-
neixements. Té capacitat

per decidir, ho fa per ella
mateixa i és castigada per
això. Parla d’una parella en
crisi que es tiren els plats
pel cap i tota la merda, i de
la resolució d’aquesta crisi.
Toca molt, perquè veus

com s’estan autodestruint,
que estan utilitzant els fills
per separar-se. Els diaris
en van plens de nens que
moren en mans de pares i
mares. Desgraciadament
això és radicalment con-
temporani

Va fer de Lady Macbeth, un
altre personatge clàssic
traslladat al món actual.
¿Se sent còmoda amb
aquests personatges?
Per fer aquest tipus de pa-
pers t’has d’enfangar. Hi
has de posar els budells,
l’ànima... La tècnica com a
actriu, també, evident-
ment, però hi ha un plus de
risc, de compromís i d’atre-
viment. Jo n’he après amb
el meu mestre, que és el Ca-
lixto Bieito. I amb la Magda
Puyo ens em entès perfec-
tament. Hi ha una cosa fe-
menina, la manera de pro-
posar les escenes... Estic
molt contenta i orgullosa
d’haver treballat amb ella.


