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MarioGas iVicky
Peña, contraels
dimonisd’O’Neill
Els actors protagonitzen al Romea
‘El largo viaje del día hacia la noche’

JUSTO BARRANCO

Barcelona

Personatges que s’estimen, però
que també es fan moltíssim mal.
Alcohol,droguesimalaltia.Famai
sensació de fracàs. Un còctel ex
plosiu que ofereix una amarga ba
talla familiar en escena. I un enor
me, gairebé total –només canvien
elsnoms–componentautobiogrà
fic. ÉsEl largoviaje del día hacia la
noche d’Eugene O’Neill, que arri
ba a Barcelona, al teatre Romea,
fins al 8 de novembre protagonit
zadaperdosdelsgransde l’escena
catalana i espanyola, Mario Gas i
Vicky Peña, que també tenen dos
fills en comú, comels personatges
que encarnen. El director del
muntatge és Juan José Afonso,
quediuquelapeçad’O’Neillparla,
fonamentalment, “de l’enormedi
ficultat de les relacions personals,
encara més gran quan són molt
properes i més encara si hi ha un
immens amor però també inco
municacióentre lespersones.Que
hi hagi amor i incomunicació és
una circumstància dura i doloro

sa.És llavorsquanelspersonatges
es diuen coses que a un descone
gutnoseriencapaçosdedir”.
No es tracta precisament de

desconeguts. L’obra està protago
nitzadaperuncèlebreactorde te
atre, JamesTyrone,quepassauna
jornada amb la seva esposa i els
seusdosfills.Unajornada,unviat
ge, des del matí lluminós fins que
cau la nit, en tots els sentits, sobre
els personatges. I com recorda
Vicky Peña –que, diu, dóna vida a
unadonaambunssentimentsreli
giosos i de classe molt accentuats
que pertany a una generació que
encara havia d’estarse a casa i té
ungrandolordinsseu–,elparedel
gran dramaturg Eugene O’Neill
–Nobel de Literatura el 1936– era
també un famós actor de teatre
d’origen irlandès que havia cres
cutenlapobresamésabsoluta.“És
una obra que O’Neill utilitza per
exorcitzar elsmateixos fantasmes
i dolors. Tret dels cognoms canvi
ats,elspersonatgessónelsdelase
va pròpia família. I a ell l’obra li
serveix per adquirir de nou la
llum, el perdó, l’amor cap als seus

éssers estimats”.
De fet, O’Neill situa la tempes

tuosa reunió familiar el 1912 però
l’escriu molts anys després, ja hi
ha una perspectiva, una distància
respecte al que el va succeir en la
seva joventut. “Hi ha una com
prensió i un afecte cap als perso

natges,aquihauriapogutarribara
odiar”, diu el director, que explica
també que el dramaturg va reunir
la seva família per llegirlos el text
i després va deixar dit que fins 25
anysdesprésdelasevamortnofos
representat. Però la seva dona va
decidir saltarse el termini i el
Dramaten d’Estocolm la va estre
nar el 1956, quan només feia tres
anysquehaviamort.
Per Mario Gas, que també ha

tingut sempre ganes de dirigir
aquesta peça, s’ha d’entendre el
context històric i social del patri
arca protagonista. Emigració, po
bresa, jornades de treball de sol a
sol fins que arriba al teatre, on

aconsegueix un gran prestigi al
principi amb grans obres de Sha
kespeare, però després acaba lliu
rat al teatre comercial, represen
tant El comte de Montecristo du
rant anys. “Té la sensaciód’haver
se traït a simateix. I ésuncaràcter
fort, alcohòlic, gasiu. I amb una
donaqueved’unaaltrarealitat so
cial”, subratlla, però afegeix que
sens dubte té el seu costat humà. I
O’Neill,acaba,faqueenunajorna
da que comença bé apareguin en
escena sinceritats, exorcismes,
fantasmes i “un amor que mai no
troba a l’altre. Ningú no sap sortir
de simateix i sortir a la recerca de
l’altre”.!
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Vicky Peña iMario Gas a El largo viaje del día hacia la noche

“És una obra plena
d’un amor quemai no
troba a l’altre, ningú
no sap sortir de si
mateix”, diu Gas
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