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Les dictadures generen les seves 
mitologies. En tenim un exemple ben 

proper en el patètic dictadoret Fran-
cisco Franco, un dels més mortífers de 
l’Europa del segle XX. Va estar-se gairebé 
quaranta anys al poder i, tot i que va 
fer l’ànec signant sentències de mort, 
encara n’hi ha que el veneren de manera 
pública i notòria. Al costat dels dèspotes, 
les seves consorts també participen de 
l’eròtica del poder. 

Sota la direcció de Carme Portaceli, 
Esplendor d’Abi Morgan intenta retratar 
la interioritat del poder i el seu caràcter 
provisori i efímer (Romea). Centrada 
en la figura de la dona d’un dictador 
innominat, s’ambienta en les hores de 
desintegració d’una dictadura, a causa 
de l’esclat de la revolució popular. Men-
tre espera l’arribada del marit, com si 

d’un nou Godot es tractés, la muller del 
tirà comparteix els moments d’incertesa 
amb tres senyores més. 

Amb vinculacions diverses amb el 
dictador absent, les quatre dones en 
brinden una perspectiva personal. La 
muller l’idealitza fins al ridícul, incapaç 
d’assumir la realitat circumdant. La 
fotògrafa, molt professional, vol conèixer 
el responsable màxim dels horrors per-
petrats per la dictadura. La traductora, 
àvida cleptòmana, aspira a aprofitar-se 
de la situació. L’amiga de tota la vida, tan 
vulnerable, viu consternada per la mort 
del marit, víctima de la repressió del 
dèspota.

Presidit per un gran piano blanc, 
l’espai escènic simula l’interior del luxós 
palau del dictador, assetjat per l’amena-
ça que ve dels carrers, on bull la revolu-

ció. Les detonacions, els trets i els flaixos 
fotogràfics, com també els flocs de neu 
que cauen a fora, pauten simbòlicament 
el ritme de l’acció. Es crea així una situ-
ació inquietant que se sustenta sobretot 
en la interpretació de Míriam Iscla i 
Lluïsa Castell. 

Esplendor juga amb els pensaments 
íntims dels personatges, fa salts enrere 
i endavant, reprèn escenes i situacions 
per subratllar el valor provisional de les 
paraules. Es tracta d’una dramatúrgia 
atenta a la minuciositat i als ecos del 
llenguatge. Malauradament, la incon-
creció, la fragmentarietat i la reiteració 
del text llasten en excés la proposta. La 
voluntat d’Abi Morgan d’apostar per 
una visió abstracta de la dictadura i per 
un formalisme fred li fa perdre la força 
incriminatòria que podria tenir.

Esplendor

teatre FRANCESC FOGUET I BOREU
Francesc.Foguet@uab.cat art RICARd mAS

www.ricardmas.com

Dictadura en abstracte


	1677ELTEMPS_62_63

