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Electra (Àngels Bassas) i Orestes (Joan Carreras), dos germans venjatius
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L’honestedat a debat

L
a moral és molesta companya
per a l’art, tot i que algunes de
les seves encarnacions o na-
turaleses siguin imprescindi-
bles per assolir l’honor d’a-
quella epicúria categoria. Les

estrenes de J.R.S. d’Octavi Egea i Electra de
Sòfocles (versió de José Sanchis Sinister-
ra) serveixen per calibrar la necessitat
d’un cert grau d’honestedat en la creació
teatral. La impostura posseeix molts
rostres en un escenari i poderosa és la
temptació de voler suplantar la realitat
amb un miratge. El teatre és ficció i el
seu mandat és representar amb les seves
millors armes una invenció, una idea.
L’ombra xinesa enfrontada a l’ombra
platoniana. L’honestedat de compartir
una mentida.

La gran contribució dels grecs va ser la
secularització d’aquell contracte entre el
públic i els mestres del ritual de la re-
presentació. El mite al servei de l’ésser
humà, com a individu i com a col·lectiu.
Una lectura esplèndidament defensada i
renovada per Sinisterra en la seva adap-
tació d’Electra. El caràcter tel·lúric de la
posada en escena d’Antonio Simón
emana directament de la profunda lec-
tura democràtica de la dramatúrgia.

Sinisterra es desfà del jou psicologista
que arrossega la tradició romàntica de
l’obra i reparteix el pes de la tragèdia
entre tots els protagonistes d’Electra.
L’escenari habilitat com un fòrum de
dialèctic enfrontament. Tots tenen la
seva raó i tots tenen dret a la seva de-
fensa davant el públic. Per primera ve-
gada Clitemnestra, Crisòtemis o Orestes
es mostren com alguna cosa més que
una projecció retòrica d’Electra, lliures
per enfrontar-se al judici de l’espectador.

En aquest nou ordre, les paraules de
cadascun dels personatges adquireixen
un altre valor i les relacions una inte-
ressant complexitat. Un nou equilibri
dramàtic especialment ben plasmat pel
director en la confrontació entre Electra
i Crisòtemis. La submissió de Crisòtemis
a la nova situació de la casa dels Atrides
és una opció tan justificable com la vio-
lenta desesperació d’Electra.

El treball de Simón i Sinisterra situa
en un mateix pla les raons antagòniques
de les dues germanes i les humanitza.
Crisòtemis –perfectament emmotllada
a la fermesa escènica d’Anna Güell–
deixa de ser una ànima espantada, una
ombra escorredissa i atemorida, i Electra
és despullada de la seva aura d’esperit
indomable, d’heroïna de l’alliberament
femení i la justícia suprema. En aquesta
producció la seva personalitat és molt
més terrenal i les seves motivacions més
materials.

La seva ràbia neix de la pèrdua, la
pèrdua de la seva posició social en la
seva família i el seu entorn. La mort del
pare la desplaça violentament del camí
per a ella traçat. Electra no es lamenta
com una filla d’Atenea o Artemisa sinó
com la princesa que honra en la inti-
mitat Hera, que pateix per no poder
engendrar els fills d’un príncep. Repeti-
dament la seva fúria la porta a recordar
aquest ventre que mai s’omplirà de la
llavor de la seva casta, aquella descen-
dència que li assegurarà posició, privi-
legis i poder.

Àngels Bassas respon amb honestedat

de gran actriu a la humanització del
personatge, tot i que en més d’un mo-
ment es deixi temptar pel nèctar de la
glòria fàcil de la clàssica heroïna tràgica.
Un dimoni que la ronda i la persegueix
durant tota la funció, que la condueix a
un excés de violència gestual. Explosions
que encaixen bé amb el caràcter sec i
meridional de la posada en escena
–Anna Magnani a Micenes–, malgrat
que el seu abús destapa els dubtes que
encara conserva l’actriu sobre el seu
acotat protagonisme.

Paco Azorín ha creat una gran plata-
forma il·lustrada amb les marques de la
història, esquerdes de record mil·lenari,
recreació artística de les pedres de la
calçada cerimonial de Micenes; un espai
dividit per un canal d’aigua, un corrent
per arrossegar el destí. Una escenografia
abstracta i despullada que intenta
adaptar-se al record lorquià que Simón
introdueix en aquesta funció. Un pai-
satge humà que per la seva dosi addici-
onal de venjança i sang s’acosta a l’in-
tramón de l’abrupta geografia del sud
d’Itàlia. Un entorn social que pels seus
ritus, usos i costums encaixa sense es-
tridències en aquesta dramatúrgia. El
cercle viciós i aviciat de les venjances
–les vendetta– és només un dels aspectes

rescatats de l’antropologia. Més impor-
tant és la inspiració en el rol de les dones
d’aquesta cultura masclista. En aquesta
Electra es dibuixa tant la dona que se
sotmet a l’ordre sense perdre la seva
consciència (Crisòtemis) com la que
trenca les regles (Electra, Clitemnestra) o
assumeix funcions exclusives dels ho-
mes. Personalitats femenines que en el
codi intern de la màfia es manifesten
d’una manera més acusada i radical.
Una referència estètica evident en
aquest muntatge.

HONESTEDAT VIOLADA
J.R.S. (de dotze anys) també pretén ser

honest en la seva exposició d’un as-
sumpte tan delicat i conflictiu com la
pederàstia. Estendard de l’honestedat
per presumir d’una perspectiva no mo-
ral de la qüestió, per col·locar al centre
del debat la figura de la víctima com una
baula d’una cadena de víctimes: darrere
cada pederasta existeix un nen que va
patir abusos sexuals. Valent punt de
partida d’Octavi Egea, resolutiva aproxi-
mació a l’origen del mal de l’autor. I re-
conegut amb un premi, el I Premi Fun-
dació Romea de Textos Teatrals.

Molt havia de pesar aquest dígit pio-
ner perquè el jurat no optés per una

decisió justa. Molt havia de doldre tan-
car una primera convocatòria amb la
desolació d’un desert perquè el text
d’Egea es convertís en un oasi salvador.
J.R.S. (de dotze anys) és l’antítesi de l’ho-
nestedat, és un cúmul de paranys, de
truculències escèniques, un subproduc-
te sense personatges ni un mínim con-
flicte real que sustenti aquest embull
que sembla un article en profunditat del
National Enquirer. La pederàstia només és
un efecte –com l’ensordidor tro de fira
que subratlla els moments al més alt
nivell de la funció–, un recurs fàcil per
crear un monstre i deixar-lo a l’escenari.

És molt legítim i interessant centrar el
debat en l’ambigua personalitat de la
infantesa, dubtar amb seriositat sobre el
mite de la innocència, preguntar-se so-
bre la gènesi de la perversió (o no),
plantejar aquell primer pas cap a un
comportament allunyat de la norma
consensuada. Un plantejament amb ex-
cel·lents precedents, com la pel·lícula El
niño que gritó puta, el guió de la infantesa
d’un psicòpata.

Però Egea ni tan sols intenta analitzar
o comprendre el seu protagonista. No-
més li importa provocar el buit estupor,
el mateix gest de “no em puc creure el
que veig o sento” que manté el digne
Lluís Marco durant tota la funció en el
seu paper d’escriptor de novel·la juvenil
assetjat per un preadolescent.

La personalitat d’Òscar –el pú-
ber-monstre– té la consistència psicolò-
gica d’un malvat dels relats pulp. En un
primer moment, el públic podria confi-
ar en una reinterpretació del perfil lolito
de Nabokov. Aviat aquella esperança
s’esvaeix en successives i capritxoses
voltes de rosca, en un joc de morphing
teatral que transforma el xaval en un
impossible encreuament entre pertor-
bat de thriller hollywoodenc, el fillol sa-
tànic de Profecia i el terror imberbe de La
jungla de les pissattes. Un perill públic amb
una il·limitada capacitat per provocar
l’hecatombe al seu voltant.

Un malson de personatge del qual
surt indemne el jove Bernat Quintana,
potser perquè interpreta el personatge
com si no anés amb ell, una mirada ex-
terna que en algun moment reconcilia
aquell personatge de sèrie B amb la rea-
litat immediata d’una funció de teatre. A
J.R.S. (de dotze anys) apareixen altres dos
personatges o l’esbós del que podrien
haver sigut si Egea no s’hagués dedicat a
exercir de Frankenstein dramàtic.

Laura és l’amant de l’escriptor, un
caràcter de farciment que només té una
mínima justificació en l’última línia de
l’obra i sols per obrir una altra porta a la
infinita perversitat del nen (“jo, que fort,
amb ella també... i, què ha dit de gossos
i nens?”).

Ramon és el pare de la criatura. Un
tipus especialitzat a treure profit
material a les especials aptituds del
seu fill, una figura que sura en l’am-
bient i que per una imprudència de
l’autor surt per uns minuts a l’esce-
nari. Error que aviat esmena amb un
oportú accident-assassinat. Ramon
vist i no vist. Ramon mort, Òscar orfe,
per fi instal·lat a la llar d’aquell es-
criptor aferrat com una boa cons-
trictora pel monstre per pura i for-
çada voluntat de l’autor.


