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Sobreviure després
de la derrota
El TNC rescata ‘La dama de Reus’, d’Ambrosi
Carrión, amb un bon muntatge de Ramon Simó

DAVID RUANO

33 Manel Barceló (esquerra) i Maria Molins (de verd), a La dama de Reus, al Teatre Nacional.

Amb una gran
càrrega passional,
la peça supera els
codis morals en voga

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

O
portú rescat. La dama de
Reus, obra de l’exiliat Am-
brosi Carrión (Barcelona,
1888, Cornellà de Con-

flent, 1973) ha cobrat vida a la Sala
Petita del TNC. I s’ha de dir que la se-
va estrena té el valor afegit de ser
testimoni de les dificultats per a la
dramatúrgia autòctona en temps en
què la cultura catalana havia estat
massacrada.

La peça, creada a París el 1949,
mostra una llibertat d’escriptura in-
viable en temps de la postguerra.
Amb un argument a contracorrent
de la història popular en què s’inspi-
ra, l’obra té ingredients no només
per convertir-se en espectacle tea-
tral, sinó convenientment adaptada
i amb una partitura capaç de recol-
zar-la, en una òpera –i aquí ens ve a
tots a la memòria Tosca– per aquella
intensa càrrega passional que sobre-
passa els codis de la moralitat a l’ús.
Amor, rebuig, fidelitat, traïció,
victòria, mort i l’ànsia de sobreviure

passant per sobre de l’honor aparei-
xen en escena.

Com veieu, molts elements en joc
i evident dificultat escènica, no tant
pel fet de representar el text en vers
com per aconseguir l’adhesió del
públic davant els imprevisibles girs
de l’acció. Inspirada en una rondalla
popular, la peça narra l’obsessió
d’un cap militar de l’exèrcit vence-
dor, Capitel.lo (sòlid Manel Barceló),
per la dona d’un rebel condemnat a
mort (sensual i decidida Maria Mo-
lins). Li ofereix canviar la vida del
marit per una nit d’amor, proposta
que ella accepta amb dolor després
de comptar amb l’anuència del con-
demnat.

INESPERAT DESENLLAÇ / La consuma-
ció del pacte vira cap a una amoral
història d’atracció i passions obscu-
res. L’autor va decidir envernissar el
perfil de l’opressor, ressaltant la seva
soledat i els seus orígens humils, per
fer digerible la idealització del seu
amor per la Dama de Reus, cap visi-
ble de la revolta. La trama s’enreda

fins a derivar en una espècie de cule-
bró. Capitel.lo ordena executar el
marit i provoca la set de venjança de
la dama. Els esdeveniments es des-
borden fins a arribar a un inesperat
desenllaç.

Simó situa la potent posada en es-
cena en un teatre en ruïnes de la
postguerra i els intèrprets actuen
com si estiguessin assajant l’obra, en
clar homenatge a les funcions clan-
destines dels 40. Teatre dins del tea-

tre, en una peça en què els secunda-
ris tenen un gran paper amb els
seus rols.

El quintet Lisboa Zentral Café,
acoblat amb l’atmosfera del muntat-
ge, interpreta cançons populars. Tot
ajuda a centrar una història marca-
da pels esdeveniment del temps en
què va ser escrita. El que queda des-
prés de la victòria, però sobretot de
la derrota, es fa ben visible en aquest
muntatge. H


