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COINCIDÈNCIA A L’ESCENA TEATRAL BARCELONINA

La textura
de la passió
La Muntaner i el Maldà recuperen les dues 
versions de ‘La música’, de Marguerite Duras

Una ciutat de províncies, França. 
Una parella que acaba de firmar la 
sentència de divorci coincideix al 
vestíbul d’un hotel anodí. Al princi-
pi se senten incòmodes, com dos es-
tranys que esperen l’ascensor. Des-
prés, a mesura que les hores avan-
cen cap a la matinada, afloren les 
paraules que no es van dir a temps i 
un dubte: per què l’amor se’ls va es-
tavellar contra el rompent de la ru-
tina. Aquesta és la situació dramàti-
ca que planteja La música, una obra 
de Marguerite Duras (Saigon, 1914 – 
París, 1996) que dos teatres barcelo-
nins coincideixen a portar a escena. 
Es tracta gairebé de la mateixa obra, 
però no del tot.
 Lurdes Barba, directora del mun-
tatge al Círcol Maldà (fins al 4 d’abril), 
comenta les diferències fent un cafè. 
Duras va escriure La música el 1965 
per a la BBC, la televisió pública bri-
tànica, i 20 anys més tard va rebre 
l’encàrrec d’estrenar-la en un teatre 
parisenc. L’autora de L’amant, premi 
Goncourt 1984, «hi va anar donant 

voltes i més voltes, hi va fer algunes 
modificacions i la va rebatejar amb 
el títol de La música deuxième». Barba 
ha escollit aquesta segona versió –li 
sembla més dura, més despullada–, 
amb els actors Xavier Ripoll, en el pa-
per de Michel, i Àurea Márquez, com 
a Anne-Marie. Ningú més: un home i 
una dona cara a cara.

Sobreentesos i subtileses

El director Zep Santos es va decantar 
pel text original, una mica més breu, 
que es representa a la Sala Muntaner 
(fins al 25 d’abril) de la mà de Maria 
Molins i Òscar Muñoz. A l’hora d’es-
cenificar-la, a Santos el van merave-
llar els sobreentesos –l’obra està ple-
na de subtileses, de significats que 
no s’expliciten– i la densitat dels si-
lencis. És cert; els diàlegs arrenquen 
lents, dubitatius, i una tensió con-
tinguda enverina l’aire cada vegada 
que els actors segellen els llavis: per 
a Duras, dir el que és imprescindi-
ble es torna excessiu. En la proposta 
de la Muntaner, el violoncel de Ma-
riano Camarasa, acompanya els ac-
tors i desgrana una ària del Rinaldo 
de Haendel.
 La coincidència a la cartellera ha 
estat pura casualitat. O pot ser que 

l’esperit turmentat de l’escriptora 
francesa ens estigui sobrevolant: 
també es representa a Madrid, al Te-
atro de la Abadía,  El dolor, amb direc-
ció de Patrice Chéreau.
 El dolor, la passió, el desig, la 
mort... Duras, al caire de l’abisme. 

Brillant i compromesa, va estimar 
i va beure fins a arribar a l’autodes-
trucció, i va liquar la duresa de les se-
ves experiències en literatura. «Parla 
de l’amor amb una profunditat que 
no resulta mai tòpica –diu Barba– i 
obliga els seus personatges a pujar 
al trapezi d’una emoció fortíssima 
sense xarxa de salvació». La intensi-
tat dramàtica augmenta pel fet que 
els actors treballen a un pam del pú-
blic –també a la Muntaner–, de ma-
nera que a l’espectador l’assalta una 
sensació d’impudícia, «d’estar exer-
cint de voyeur davant uns sentiments 
a flor de pell».
 El principi i el final de l’amor se 
superposen a La música/ La música se-
gona. On hi va haver foc, encara hi 
cremen les brases. D’aquesta mane-
ra ho senten els protagonistes en un 
dels diàlegs que apareixen al final de 
l’obra:
 ELLA: Hi ha una solució, no fer 
res... Res. Inventar això.
 ELL: En l’ombra, en secret, deixar 
que l’amor creixi.
 ELLA: Sí.
 ELL: Com aquella gent separada 
per la força de les coses... H

33 Parella després del divorci 8 Maria Molins i Òscar Muñoz, en el muntatge de la Sala Muntaner.
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33 Cara a cara 8 Xavier Ripoll i Àurea Márquez, al Círcol Maldà.
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