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La GaLeria

Tots som d’algun lloc. Ens agradi o 
no. El pitjor que ens pot passar és 

que, per necessitat, hàgim d’emigrar. A 
fora, per més bé que t’acullin, sempre 
ets un “estranger”. Les lleis no són les 
mateixes per als qui arriben que per als 
nadius. D’ençà dels grecs, els moviments 
migratoris han causat situacions d’in-
justícia i vulnerabilitat. Ara la civilitzada 
Europa del segle XXI veu com el seu mar 
es converteix en un cementiri dels qui 

fugen de la guerra i la pobresa. O alguns 
països alcen murs reals o simbòlics per 
aturar-los.

Arthur Miller va deixar constància 
de la problemàtica dels immigrants 
il·legals a la Nova York de la dècada del 
1950 a Panorama des del pont (1955). 
Els italians que fugien de la misèria de 
la segona postguerra mundial buscaven 
en els EUA una oportunitat per alimen-
tar la família o fer realitat els seus som-

nis. Miller aborda aquest món a través 
d’Eddie Carbone, un estibador del port 
de Brooklyn, que inexorablement −com 
en una tragèdia contemporània− es veu 
abocat a la supèrbia, el deliri i l’auto-
destrucció.

El muntatge de Georges Lavaudant 
de Panorama des del pont (Romea) 
accentua l’estètica del gris i, amb un 
tractament metafòric i minimalista de 
l’espai, evoca la vida dels treballadors 
italians del port novaiorquès. Impel·lits 
per la penúria, s’instal·len en barris pe-
rifèrics i se sotmeten a intenses jornades 
de treball i a períodes d’inestabilitat i 
incertesa. A més de resoldre les tensi-
ons com a minoria marginada, han de 
vèncer la nostàlgia d’Itàlia: la família, la 
llengua, el paisatge. La història, contada 
pel lúcid advocat Alfieri (Jordi Martínez), 
autèntic raisonneur, arriba amb nitidesa 
perquè l’espectador pugui copsar-ne la 
dimensió moral, tràgica.

Tot i la pulcritud de la proposta, la 
interpretació esdevé, malauradament, 
trencadissa, òrfena de direcció, sense els 
matisos ni la gradació que caldria per 
evidenciar com la dèria malaltissa i per-
versa d’Eddie Carbone (Eduard Fernán-
dez) transforma tots els qui l’envolten. 
Si en el paper de Beatrice (Mercè Pons) 
notem una mutació ben afinada, en el 
d’Eddie no s’ateny la catarsi tràgica com 
a heroi que mereix compassió i temença. 
En el de Catherine (Marina Salas), la 
seva neboda, tampoc no es ressalta prou 
la transició d’una jove ingènua que, de 
cop, es torna una dona lliure.

Breus

■  Shakespeare, en 
versió contemporània, 
al Teatre Nacional
Dirigida per Àngel Llàcer i Manu 
Guix, Molt soroll per no res torna 
al Teatre Nacional de Catalunya 
al novembre. La gran comèdia 
romàntica de Shakespeare, amb 
música de Cole Porter en directe, 
s’inspira en les pel·lícules ame-

ricanes dels anys cinquanta. Els 
secrets, els enganys i les traïcions 
il·lustraran aquesta comèdia 
sobre la frontera entre l’amistat i 
l’amor.

■  ‘Limbo’, història d’un 
trànsit sexual 
El Teatre Gaudí de Barcelona 
acull el muntatge Limbo, un 
espectacle de teatre, dansa i 
música en directe reestrenat un 
any després de la seva creació. La 
companyia l’Era de les impuixi-
bles fa un pas enllà i aposta per 
la complexitat i el compromís a 

través del viatge d’Albert, un noi 
que va nàixer com a Berta i que 
ara es planteja passar pel quiròfan 
per tal d’assolir el trànsit sexual 
definitiu. Dirigida per Míriam 
Escurriola, sobre una idea d’ella 
mateixa, Clara Peya i Ariadna 
Peya, l’obra pren forma teatral 
sobre la base dels dos diaris 
personals en què s’inspira. 
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Eduard Fernández a 
Panorama des del pont

Un pont trencadís
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