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A ‘Follia d’amor’, el nord-americà Sam Shepard juga amb dos conceptes diferents: mite i història
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Fantasmes de l’Oest

B
onnie Marranca diu a Ame-
rican Dreams: The Imaginati-
on of Sam Shepard que l’obra
Follia d’amor té una apa-
rença argumental en què
l’autor no pot creure ja

que, de fet, Shepard juga amb dos
conceptes diferents: mite i història.
Efectivament, si ens prenguéssim al
peu de la lletra l’argument que se’ns
proposa hauríem de dir que estem da-
vant d’una autèntica animalada: incest
de dos germans, alcoholisme, menti-
des, personatges estereotipats i sense
fondària... Tot a través d’una estructu-
ra que suporta l’enjòlit en l’adminis-
tració d’una única informació: que
Eddie i May són mig germans, cosa
que, per altra banda, no triguem a sa-
ber. Shephard mateix, que és actor,
director de cinema i de teatre i escrip-
tor, i que se sent molt proper a la mú-
sica pop, ha constatat en diverses oca-
sions la diferència que cal
establir entre la imatge que
es projecta a través dels
mitjans i la veritable identi-
tat de cadascú. Dit d’una al-
tra manera: a través de l’art
les coses no són el que sem-
blen i, per molt que de ve-
gades tendim a confon-
dre-ho, el mite no és histò-
ria.

Referir-se al mite i no a la
història és tan vell com el
teatre i, dels grecs a Claudel
o Brecht, són incomptables
els períodes en què l’autor
no focalitza un éssers reals,
sinó l’aparença mítica en
què la realitat troba ressò
universal. Però el mite re-
clama d’una manera inde-
fugible un cert grau de co-
neixement per part de l’es-
pectador: no entendrem res
d’Antígona si no ens sona,
encara que sigui vagament,
el seu mite, i el mateix po-
dem dir de la guerra dels
bòers, de la Revolució Fran-
cesa o de la conquesta de
l’Oest nord-americana. El fet
històric, real, d’aquesta colonització i
l’aventura col·lectiva que va suposar
han generat una èpica i un repertori
de relats que, primer a la literatura i
després al cinema, han acabat consti-
tuint un poderós suport argumental
que, a través d’arquetips –el cowboy, el
jutge, el xèrif, el metge borratxo, la
bona noia que treballa al saloon, etc.–,
tracta problemes de fons: la justícia,
les diferents visions del món, la idea
del que és salvatge, les fidelitats here-
tades i, en definitiva, la condició hu-
mana. Les pel·lícules de John Ford són
un exemple clar d’això que dic i, al-
hora, de la dificultat de separar curo-
sament les lleis internes del relat mí-
tic, les lleis del gènere i els referents
històrics que vehicula.

L’obra de Shepard es basa sovint en
una diabòlica manipulació d’aquests
factors. Tal com ens passa davant dels
trilers, és pràcticament impossible de
saber en quin dels tres gots hi ha la
boleta. A les seves obres hi ha elements
biogràfics, hi ha estructures de gènere

–bàsicament melodrama i burlesc
nord-americà–, i hi ha els paisatges i
els caràcters del repertori mític del
western cinematogràfic. Hi ha, doncs,
una distància enorme entre l’aparença
argumental d’allò que se’ns narra i el
que, dit ràpidament, podríem consi-
derar naturalisme o psicologisme rea-
lista. Cap dels quatre personatges de la
Follia d’amor (en traducció de Josep
Costa) que podem veure al teatre Nou
Tantarantana no són reals. No ho és
May (la noia que treballa de cuinera en
un restaurant), no ho és el seu germà
i enamorat Eddie (un lamentable es-
pecialista de westerns cinematogràfics),
tampoc no ho és Martin (el jardiner
ingenu i bona persona), ni el Vell (pare
d’Eddie i de May, borratxo somiador
que durant anys va dur una doble vida
que va possibilitar l’incest primer in-
voluntari i després aprofundit consci-
entment pels germans).

NO ÉS ‘BONANZA’
El problema rau en el fet que la cul-

tura popular nord-americana és per-
cebuda d’una manera radicalment di-
ferent als Estats Units i a Europa i que,
en general, ni els nord-americans ni els
europeus no som prou conscients d’a-
questes diferències. Tot el que té a
veure amb el món del western (per
exemple la cultura de les armes asso-
ciades a la idea fonamental de lliber-
tat) té als Estats Units un arrelament
paisatgístic, moral i tipològic que, lò-
gicament, a Europa veiem d’una altra
manera. Per a nosaltres el relat de la
conquesta de l’Oest té referents única-
ment narratius i, a tot estirar, de gè-
nere i com a universals. Per a ells té, a
més, el significat profund d’una refle-
xió encara en procés sobre la pròpia
identitat i la construcció d’una cultura
que, basant-se en la història, esdevé
efectivament mite. L’atac als sioux no
és gens diferent de l’atac als afganesos.
Com podem, doncs, acarar-nos a una
obra com Follia d’amor, que juga, cons-

cientment, amb tots aquests elements?
Als europeus els personatges de l’obra
ens remeten només als gèneres de la
conquesta de l’Oest –dels westerns a les
road-movies–, i per a ells són els fantas-
mes de l’Oest fets presents, encarnats
de nou, són mites profundament
compartits i encara operatius. I aques-
ta diferència no és anodina perquè,
com sempre, els mites vehiculen di-
versos sentits alhora i, en el cas de
Shepard, un dels més poderosos és fer
de contraimatge de l’Amèrica bonda-
dosa i puritana. L’incest, doncs, té
aquest sentit profund en l’obra de què
parlem i, sense sortir de determinades
tipologies, els personatges de Follia
d’amor esdevenen les contrafigures de
Bonanza.

Entès això, encara hi ha altres pro-
blemes de recepció. I un de més im-
portant que no sembla d’entrada és la
indumentària. Un exemple: els espec-

tadors que veien al seu moment les
obres de Txèkhov vestien a la platea
dels teatres exactament igual que els
personatges de l’obra; ara ja no és així,
i aquest fet distancia la proposta i en
modifica la percepció. A una molt bo-
na part dels Estats Units és completa-
ment normal i quotidià vestir amb un
cert aire de cowboy. Fa anys vaig aterrar
una nit en un petit poble del midwest
que es diu Rifle i els juro que em va
semblar que entrava completament en
una pel·lícula. Els habitants de Rifle
vivien la seva vida normal, allò era
quotidià, en canvi per a mi anaven
disfressats d’alguna cosa que em re-
metia al cinema. El fet és essencial.

Diria que Antonio Simón s’ha plan-
tejat totes aquestes qüestions i que ha
triat una opció clara. Ha jugat a ac-
centuar els tòpics: la il·luminació fent
pampallugues amb vermell, els vestits,
l’aire de ruralisme bonanzià de l’habi-
tacle-motel on té lloc l’acció, la gestu-
alitat dels actors, la brutalitat primària
del comportament, la música country...

Pel meu gust, un cop triada aquesta
solució, encara es podia haver accen-
tuat més l’estilització paròdica. Quina
és, però, la veritat que ens transmet
l’obra de Shepard? No pot ser única-
ment la filigrana intel·lectual a què ens
hem referit fins ara; tampoc no pot ser
la transgressió d’un tabú essencial, ja
que el tractament que es dóna a
aquesta qüestió no és veritablement
viscuda com a problema pels perso-
natges, tret de l’ingenu Martin, que
queda literalment parat. L’alt nivell
d’artifici que suposa el Vell, un cons-
tant present-absent, també relativitza
la situació de la retrobada dels ger-
mans amants... Si la veritat de l’obra
no és res d’això, què es?

LA VERITAT
Crec que la veritat de l’obra està en la

força de l’amor, en la força dels impul-
sos que no podem controlar, en aquest

corrent íntim i secret que
ens arrossega allí on no vo-
lem anar, en la forma circu-
lar de la vida, que, per a
dir-ho a la catalana, fa que
després de rodar el món
acabem tornant al Born. May
i Eddie hauran de lluitar tota
la vida amb el fet indefugi-
ble d’allunyar-se i retro-
bar-se, de fer-se nosa i neces-
sitar-se, de sentir-se empesos
a ser una sola carn i, alhora,
a voler ser dues carns dife-
rents, hauran de lluitar
sempre amb el desig que
senten l’un per l’altra i la
tendència que tenen a sepa-
rar-se no pas per qüestions
morals, sinó d’identitat. I, si
és així, aquí és on a mi em
sembla que el muntatge del
Tantarantana no acaba d’a-
nar del tot bé. Els actors
–Jordi Serrat (Vell), Jordi Fi-
gueras (Eddie), i especial-
ment Marta Domingo (May) i
Francesc Pujol (Martin)– es-
tan bé en un registre deter-
minat. Hi ha aquesta estilit-
zació del gest que dic, bus-

cada pel director, i el distanciament de
saber que s’està jugant amb els tòpics.
Però en conjunt jo diria que no arriben
a mostrar-nos la veritat a què s’ha fet
referència. Era realment difícil per les
raons que he intentat exposar en parlar
del poble del midwest anomenat Rifle.
Aquells éssers que vaig veure podien
representar Follia d’amor sense canvi-
ar-se de roba, i totes les connotacions
d’història, d’èpica nacional, de mite i de
contraimatge s’hi donaven automàti-
cament. Els actors només haurien de
centrar-se en la veritat essencial d’a-
questa força magnètica i misteriosa que
ens atrau i ens separa. Aquí això no és
possible i, per tant, es planteja un pro-
blema de difícil solució. S’ha triat una
via. D’acord. Però tot i que sembli una
boutade, Follia d’amor s’ha de veure als
Estats Units, feta per actors nord-ame-
ricans i sent tu un espectador també
nord-americà. Altrament, la veritat que
conté el text no ens arriba del tot. O
això, o fer un apropament complet als
nostres referents. Difícil, també...


