
“Sospito que aquesta Fedra de Racine 
aconsegueix alleugerir una certa nostàl-
gia per la paraula ben dita, per un text 
que no necessita cap altra crossa que 
la seva pròpia grandesa, per aquella 
dramatúrgia desacomplexada que sap 
combinar classicisme i modernitat amb 
criteris sensats i resultats satisfacto-
ris.” 

Això que transcric no es refereix, per 
desgràcia, a l’última estrena del Romea. 
Això és una citació del que vaig escriure 
el 2002 en la crítica de la Fedra de Jean 
Racine, un bon espectacle estrenat dins 
del festival Grec d’aquell any, dirigit per 
Joan Ollé a partir del text traduït per 
Modest Prats i amb Rosa Novell com 
a protagonista principal. I la poso a la 
consideració del lector perquè la citació 
és si fa no fa una síntesi del que “no ha 
pogut ser” el muntatge que Sergi Belbel 
acaba de presentar de la mateixa obra. 
En una traducció del director mateix, la 
combinació de “classicisme i moder-
nitat” que assenyalo es produeix per 
camins força menys afortunats que el 
que trià Ollé. Per sort, en canvi, l’elecció 
d’Emma Vilarasau per al paper de la fi-
gura de Fedra de Racine, inspirada en la 
tragèdia d’Eurípides i Sèneca del mateix 
títol, ha estat encertada. 

Una vegada més l’espectador pot 
comprovar que l’entesa professional en-
tre l’actriu i el director funciona perfec-
tament. Aquests dies, malgrat que la 
lectura de Dies feliços havia traït la inten-
cionalitat de l’autor, molts recordàvem la 
gran actuació que Vilarasau va tenir en 
aquella obra de Beckett, sota la direcció 
de Belbel. En el cas de Fedra sembla 
molt apreciable l’atenció que el director 
ha posat en el treball de la protagonis-
ta, tant en la modulació que demana 
la interiorització de la culpa, com en la 
manifestació de la passió prohibida per 
bé que incontenible que la dona sent 
pel seu fillastre Hipòlit i que esclata 
obertament quan arriba el rumor de la 
mort de Teseu, el seu marit. El treball 
d’Emma Vilarasau recorre una gamma 
de turbulències interiors amb una força 
i una convicció admirables que sortosa-
ment no es poden equiparar a les veus 
escridassades, vociferants de Teseu, 

quan creu assabentar-se del lliurament 
del fill als desitjos de la seva madrastra, 
un pecat que, certament, Hipòlit no ha 
comès. Gràcies a la modulació que dic, 
tan minuciosament treballada amb el 
director, els esgarips de Vilarasau són 
molt ben matisats i no gens rellevants 
en el cas d’Enona, la dida i confident 
de Fedra, una interpretació magnífica de 
Mercè Sampietro.

En una visió general de la representa-
ció, s’imposa tossudament la impressió 
que l’acurada feina que Sergi Belbel ha 
dedicat a l’actuació de la protagonista 
ha tingut com a conseqüencia una pos-
sible desatenció d’altres actuacions. La 
de Teseu, per exemple, un Lluís Soler 
que d’entrada sorprèn el públic amb 
dos alarits tan contundents com poc 
convincents; la de Jordi Banacolocha 
en el paper del preceptor d’Hipòlit, un 
personatge que en l’espectacle de Joan 
Ollé tenia la grandesa imponent que li 
atorgava Lluís Homar i que aquí és d’una 
discreció francament exagerada: sembla 
que Belbel només s’hagi ocupat d’ell en 
la descripció final de la mort d’Hipòlit; 
extraordinàriament discreta, també, és 
la presència de la princesa Arícia (Que-
ralt Casasayas), una figura molt estatu-
ària i inexpressiva... Instal·lat en la pell 
d’Hipòlit, diria que Xavier Ripoll ha de-
fensat amb gran energia la conducta del 
personatge, i ha aconseguit moments 
molt intensos al costat d’altres de més 
febles, un pèl desconcertat, potser, en 
l’escena del setge apassionat de Fedra, 
culminació de la magistral gestualitat de 
Vilarasau.

El que la nit de l’estrena podia enyo-
rar-se més de la funció del Grec del 
2002 era la dicció modèlica que havien 
assolit els alexandrins traduïts per Mo-
dest Prats i que no tenen una equivalèn-
cia en la feina traductora de Belbel. Crec 
que la paraula que circula pel Romea 
incideix massa sovint en la rima fàcil, 
allò del “reble vulgar” que diu Prats. I 
tot i admetre la competència de Sergi 
Belbel, llicenciat, si no m’erro, en filolo-
gia francesa, per fer la traducció que ha 
fet, penso que en la llengua d’arribada, 
és a dir, el català, el director no deu tenir 
el mateix bagatge que el filòleg i il·lustre 
romanista. Representar la seva Fedra 
potser hauria estat un bon homenatge a 
aquest gran savi, mort el 2014.
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La ‘Fedra’ de Belbel i Vilarasau
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Emma Vilarasau, en Fedra.
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