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La GaLeria

L’hecatombe de la Segona Guerra 
Mundial tornà a enfonsar Euro-

pa en l’horror. No havien servit de res 
les crides pacifistes de la primera post-
guerra mundial, ni tampoc el record de 
les atrocitats de la Gran Guerra. Endu-
tes per la retòrica patriotera i bel·licista, 
les grans potències del món caigueren 
de nou, el 1939, en una conflagració en-
cara més mortífera que la del 1914. La 
Guerra Incivil d’Espanya en fou el tràgic 
preludi.

El 1947, Josep Maria de Sagarra estre-
nava al Teatre Romea de Barcelona La for-
tuna de Sílvia, un text que oferia una refle-
xió introspectiva sobre la guerra europea 
recent. L’autor hi excusava la seva actuació 
durant la guerra i la immediata postguer-
ra espanyoles. Amb dramatúrgia i direcció 
de Jordi Prat i Coll, el TNC ha recuperat 
l’obra de l’oblit i n’ha fet una versió, entre 
txekhoviana i existencialista, centrada en 
la figura de Sílvia com a defensora d’uns 
extemporanis ideals espirituals.

Sílvia esdevé la consciència de la guer-
ra, la memòria i la veu dels “inadaptats”, 
dels qui −com els modernistes d’antany− 
no comparteixen els grans dogmes esta-
blerts. Reclosa a casa seva, assumeix amb 
serenor i estoïcisme el desclassament so-
cial provocat pel caïnisme de la germana; 
la dolorosa mort del fill, Abel, víctima de 
la guerra, i la incomprensió de la filla, Di-
ana, que puja al carro dels “adaptats”.

Estructurada aristotèlicament en tres 
actes, La fortuna de Sílvia pren volada a 
partir del segon, en què es planteja el pi-
nyol funest, i s’anima, per la reafirmació 
de l’heroïna, en el tercer. La interpreta-
ció se sustenta en el treball de Laura Co-
nejero, que broda una Sílvia imponent i 
sòlida, però naufraga en la resta del re-
partiment; tret de Pep Munné (David), 
que hi aporta el toc còmic. La disposi-
ció espacial amb el públic a tres bandes 
dóna intimitat als raonaments i a la vic-
tòria moral de Sílvia. 

La fortuna de Sílvia, una peça excep-
cional d’un Sagarra que no pogué ser, 
aborda una problemàtica candent des 
d’uns paràmetres de modernitat euro-
pea. El seu gran encert és el personatge 
central que, aliè als prejudicis i a la malí-
cia dels altres, discrepa dels consensos i 
les doxes d’una societat burgesa que jus-
tifica l’horror. Amb independència d’es-
perit, Sílvia pensa, sent i actua a contra-
corrent i au-dessus de la mêlée.  

Breus 

■  XX Festival 
‘Contaria’ de 
teatre infantil
Fins al dia 4 de gener, 
la Sala Russafa de Va-
lència acull la desena 
edició del festival de teatre infan-
til Contaria. La programació de la 
mostra inclou tres propostes de 
companyies valencianes:  El turis-

ta de las galaxias, 
de Mos Teatre; 
Lazarillo, d’Arden 
Produccions; i A 
Nadal un pas de 
pardal, de Dani 

Miquel. Tres espectacles familiars 
on les arts escèniques i la música 
es donen la mà per descobrir el 
món del teatre als més menuts.

■  Temporada Alta 
tanca una edició de 
rècord
Després de dos mesos d’activitat, 
el festival català d’arts escèniques 
Temporada Alta conclou amb les 
millors xifres d’ocupació mai acon-
seguides. Fins a 47.728 espectadors 
van assistir a les 194 funcions pro-
gramades per aquesta 25 edició de 

la mostra gironina, cosa que suposa 
un rècord d’ocupació del 96,31%. Fi-
nalitza així una edició amb marcat 
caràcter internacional, conformada 
per espectacles produïts per com-
panyies de divuit països diferents. 
Destaca també l’obertura del festi-
val a nous espais del territori català 
ja que ocupa vint-i-vuit escenaris de 
nou municipis diferents.
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