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L’amor d’ahir

ORPRENEDOR. Les intenses paraules d’ Stefan Zweig se’ns
poden arribar a fer estranyes, llegides, escoltades o sentides ara que els neu-
ròlegs asseguren que l’amor dura tres anys (o eren set?) i que tothom té a
l’abast un rotllet de cap de setmana, gràcies als xats. La gravetat d’aquest
escriptor psicoanalític i compassiu, sensible i erudit, nascut en una Viena
educada i elegant i representant d’una Europa que, tot d’una, va desaparèi-
xer sota els seus peus, pot arribar a ser d’una tristor corprenedora. Ho és a
Carta d’una desconeguda, la novel·la que el director Fernando Bernués s’ha
atrevit amb èxit a dur als escenaris. Corprenedora i sorprenent, doncs se’ns
presenta com el descobriment, gairebé arqueològic, d’un amor que ja no
coneixem: el de la passió, l’amor obsessiu i únic d’una dona no corresposta,
el de l’entusiasme incondicional i delirant.

CLOROFORM. La veu d’ultratomba que, mitjançant la carta, arriba a
l’astorat escriptor Z (R, al text original) és la d’una dona que acaba de
perdre el fill i la vida, i confessa un amor que ha sentit fins el darrer mo-
ment, viscut durant anys en la més extrema de les soledats. Una veu que
recorre els instants del trajecte vital de l’empenta romàntica al turment
existencial i de la sobrietat a l’expressionisme, que van de la primera i enllu-
ernadora trobada amb l’estimat, i les ocasionals i fortuïtes nits d’amor amb
ell, fins al drama de l’embaràs i l’estança a les sales d’un hospital amb olor
de cloroform, per acabar amb el ball d’amants i el daltabaix.

QUATRE VEUS. Aquest recorregut es planteja en el muntatge com un
adagio per a quatre veus, una carta llegida per quatre actrius que encarnen
les diferents edats de la desconeguda. El recurs de la multiplicació (o divi-
sió, segons com es miri) del protagonista, que aquí funciona tan bé i té la
garantia d’un planter mediàtic d’actrius (a Ventdelplà al migdia, a Viena a la
nit), ja l’havíem vist amb èxit en altres muntatges recents com La plaça del
diamant i La nit just abans dels boscos. Emma Vilarasau, la madura i trenca-
dissa narradora amb el pes de la confessió, dóna pas a Carlota Olcina, que

interpreta amb energia la nena de tretze anys il·lusionada i patidora. Tam-
bé sentirem Ivana Miño, la jove, parlant des d’un estat mig hipnòtic i amb
l’esguard perdut, i Marta Marco, d’una bellesa digna de Klimt, amb decla-
mació greu i pausada, fosca i ferida ja de mort. Ella, o totes elles, vestides de
núvia, comparteixen el saló amb un Z ( Josep Maria Domènech) assegut al
divà i concentrat en la lectura a un racó de l’escenari, en un decorat bell i
profund com un malson modernista, que té al fons el vellut tenyit de fortes
taques de llum, rere una bastida onírica de marcs de quadre daurats.

LA PARAULA. És en els detalls en la forma de llegir, de dir, d’enfrontar-
se amb el destinatari de la carta, on Bernués demostrarà de quina manera el
teatre pot fer créixer, sospirar i guspirejar la literatura, i més tenint en compte
la dificultat afegida inherent al gènere epistolar (que el director ja havia
assajat a Adreça desconeguda). Les pauses capturades en una escala de piano,
els relleus en els monòlegs, els esclats de desesper sobtat d’una de les dones,
les cantarelles desmaiades i la presa de paraula comuna, gairebé com una
oració, van matisant en una coreografia espectral allò que Z ha trobat escrit
i nosaltres, ara, representat. Si la sola presència de la desconeguda ja fa
patir, ja que sabem que ens parla “d’entre els morts”, l’estranyesa creix quan
abraça Z, quan arrenca el ram de roses blanques del florer per desaparèixer
o quan encreua la mirada amb el criat, en un flashback que la rescata fugaç-
ment de la tragèdia de la invisibilitat.  En aquests moments la ferida que
Zweig descrivia se’ns mostra dolorosament oberta.

INFERN. “No he fet res més que esperar, esperar i no aconseguir res”. El
sucre dels fulletons romàntics ha desaparegut: els núvols histèrics de Munch
encapoten la platea. Hem anat veient com la desconeguda s’anava quedant
enfonsada en un munt de paraules, de vivències, desoladores: les que ella
mateixa pronunciava i vivia. I cada vegada la trobem més tristament sem-
blant a la Winnie dels Dies feliços de Beckett, i fins a la psicòtica de les 4.48
de Kane. Totes tres cremen, com fulls d’un llibre de Z, a la mateixa foguera.
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