P e p a Fluviá parla sobre
The lonesome wesf

per Ángels Castuera

Quin és l'origen d'aquesta aventura?
Martin McDonagh és un autor que m'agrada moltíssim de sempre. Quan
vaig veure La reina de la Bellesa de Leenane fa anys a la Villarroel vaig
quedar molt impressionada. Vaig sortir de platea pensant: "qui és aquest
paio? Com e s c n u aquest paio!" Per tant, és un escriptor de qui jo sabia que
potser algún dia m'atreviria a tocar-lo. Llavors, l'any passat va arribar l'opció
de poder fer-ho amb quatre actors quins perfils mes o menys encaixaven i
ens varem posar a treballar. Ho vam fer disposats a venturar-nos en aquesta
historia, a investigar-la.
Pero qui va anar a buscar a qui?
Jo tenia molt ciar que havia de ser McDonnagh ¡ Ras Teatre volia fer alguna
cosa. Així va anar. I va coincidir que els dos socis creadors de Ras Teatre,
el Sergio Alfonso i l'lsidre Montserrat, tenien un perfil que coincidía amb
alguns deis personatges de The Lonesome west. O sigui, que de la meva
banda només em va quedar anar a buscar l'Eduard Buch i l'Aida Oset, que
no formen part de la companyia. Vaig encaixar aqüestes quatre peces i vaig
comencar a treballar. Les primeres funcions van ser unes prévies que vam
fer el juliol passat a la Ñau Ivanow i l'octubre, l'Ever Blanchet ja es va
interessar per nosaltres i ens va programar. I aquí estem, fins l'1 de juliol.
Ha costat molt adaptar la posada en escena a la sala Versus?
A la Ñau Ivanow vam treballar a la italiana. Llavors quan l'Ever em va
proposar fer-ho aquí, vam parlar entre tots dos d'obrir dues platees . I és
ciar, immediatament vaig haver de jugar amb Pescenografia i plantejar un
espai escénic nou que ha donat resultat. Ara l'espai dona una proximitat
que és arriscada pels actors pero a la vegada fa que l'espectador estigui
molt mes immers en la historia.
I aquesta circumstáncia va obligar a posar un espai elevat?
La idea inicial ja portava aquest espai elevat. La segona altura representa
un acantilat per on el pare Welsh es matará. I se'm va acudir que es podía
resoldre amb una aleada. A mi, particularment, les escenografies amb
alcades m'apassionen. Actors que han treballat amb mi sempre riuen de mi
en aquest aspecte. Sempre em diuen: "ves a veure tal escenografía que
t'agradrá, perqué hi ha molts nivells".
En aquest c a s resultava ideal per resoldre els dos espais en qué
transcorre I'obra.
Sí, després a la Versus aquest espai m'ha anat encara mes bé, perqué
l'espai és molt redu'ft i fer que una de les escenes mes intimes de
l'espectacle pugui passar "allá dalt" ho jugues millor que no pas si
tinguessis mes espai ais laterals.
L'obra és contemporánia pero la violencia que s'hi veu no sembla
propia d'aquesta época. O no ens agrada creure-ho, com a mínim.
Sí, és contemporánia, sí. La gent queda molt xocada de veure com pot
haver-hi una realitat on els personatges es puguin codificar d'una manera
tan salvatge, no? Pero no hem d'oblidar que a les zones rurals, a les zones
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sumaries i nosius ae ia riostra v^aiaiunya, que a mi em ta mona gracia air
aixó, hi ha pobles molt hostils. Les relacions entre els seus habitants i
entre els membres de les famílies no son fácils. Les enveges, la
incomunicació i la incapacitat que teñen de solucionar els problemes
perqué no teñen recursos fa que siguin mig salvatges. A vegades trobes
espectadors que et diuen "home.. pero aixó no passa, ara, no?" i un altre li
diu: "com, que no passa? Si jo tinc familiars que son pastats a aquesta
gentü". És com que l'urbanita que no ha tingut arrels a territoris hostils,
apartats, de pobles molt petits, de 200 habitants o menys, ho desconeix. I
els dona la sensació que aixó podía passar a príncipis de segle. Pero aixó
pot passar actualment.
De fet, a vegades pots teñir la sensació que et trobes a un Saloon
del Far West amb dos cow-boysa punt de matar-se.
Bé, vaig voler jugar expressament amb el West del títol. El solitari oest, The
Lonesome West, seria un bon escenari per acollir els conflictes que teñen
aquests dos germans, que podrien ser dos vaquers que s'enfronten l'un
amb l'altre a veure qui pot mes. Solucionar I'escenografía amb palés també
em donava aquesta sensació de Far West. Vaig pensar en no canviar el
títol i deixar que la paraula west hi sortís, perqué tot formava part del mateix
concepte.
Al mateix temps, 1'atmosfera que es respira, l'ambientació
aconsegueix situar-te a la Irlanda profunda. Deu ser que no son tan
diferents, el Far West i la Irlanda rural....
No sé si ho hem aconseguit tant, aixó de reproduir Irlanda, perqué
I'escenografía és bastant conceptual, pero es barraja amb el realisme
perqué tots els objectes son realistes. Pero si parles amb gent irlandesa o
coneixes els paísatges de Leenane o la part oest d'Irlanda no sé si
s'identifica tant... Allá les cases son xates i amb pallada...Vam intentar
treballar els conceptes del paisatge d'Irlanda: el color vermellós de les
parets amb el blanc de segons quins elements, amb la palla que hi ha a
I'escenografía. Pero l'espectador té la sensació, aixó sí, que está dins la
casa d'aquesta familia peculiar. Tampoc vam voler fer-ho molt fidel, era
difícil.
Dones la caneó amb que s'obre la peca col.loca l'espectador ais
verds prats del paisatge celta en un tres i no res. Aquesta caneó la
proposava el McDonagh?
Aixó va ser idea meva. Tinc la sort que l'Aida Oset és una magnífica
cantant i a mes composa. I em va composar aquesta petita peca que sitúa
a l'espectador i que el fa viatjar cap a diferents imaginaris. N'hi ha que diuen
que el cant inicial de la Girleen sembla oníric, com si el que veuran després
fos un record...Altra gent em diu que la pega els sitúa molt bé on estem i el
loe des d'on estem.. Perqué la caneó de l'Aida és especial, li vaig demana
rque no fos res melódic i els fináis son molt trencats. Pensó que
comencem amb un bon to la historia.
Sigui com siguí, en McDonagh et planta la realitat Irlandesa o com a
mínim, els tópics que en tenim, de bon principi: l'alcohol corre a
dojo, un deis personatges és un capellá alcoholitzat...
Un capellá católic, sí, perqué a Irlanda l'església católica té un gran pes. I
hi ha molt de respecte per la figura del sacerdot. Sigui jove o vell, el tracten
amb molt de respecte, no és com aquí.. I a mes és una figura que es
relaciona molt socialment, es relaciona amb els feligreses... No és com
aquí, que els tenim una mica a partats. Allá son una figura important.
En aquesta historia, com a mínim, el personatqe del capellá és

cabdal. Ésclau.
The Lonesome west forma part d'una trilogía que integren també La reina de
la bellesa de Leenane i Una calavera a Connemara, i amb l'Ever haviem dit
que estaría molt bé poder fer la trilogía. Totes tres passen a Leenane, i si
t'en vas a La reina de bellesa... hi surten personatges que després a
apareixen a Una calavera a Connemara, i si llegeixes aquest text et trobes
amb gent de la que es parla a The Lonesome West. O sigui, que és el
mateix poblé. Un poblé on els su'ícidis, els homicidis i la violencia son els
recursos que es fan funcionar per relacionar-se, viure i sobre viure.
És interessant veure com beuen aquesta gent per aguantar aquesta
situació, d'una banda, per resoldre conflictes, per una altra, i com la beguda
els porta a les ultimes conseqüéncies. Així, un sacerdot, en un entorn així,
tan hostil, queda absolutament subjugat, anuMat i deprimit, perqué no pot
aconseguir que els habitants d'aquest poblé es comuniquin i actuin d'una
altra manera. Res. Son tots uns animáis.
Pero tot i així, el pare Welsh ho intenta. Fins i tot després de morir.
Deixa un llegat
Els hi deixa una carta al Valene i al Coleman per veure si fan els deures,
sí... El pare Welsh és l'ánima d'aquesta historia, el personatge cabdal. El
paradigma del que representa aquest home és: quantes vegades a una
persona en un món hostil se Cha menjada aquest món hostil per molt que
ha lluitat en contra? Quantes vegades hem fracassat en entoms que no ens
ho han posat fácil, i hem caigut en la depressió i l'ansietat?. I ell cau en la
beguda. És el personatge mes trágic de The Lonesome West.
Déu n'hi do, pero,com son de patétics els dos germans.
Son uns animáis que justifiquen el seu comportament. I no están exents de
sensibilitat. Teñen un perqué son tan salvatges. Qualsevol persona és com
és pels seus antecedents, peí que li ha passat, una cosa que li ha marcat. I
sí que vaig intentar que l'espectacle no anés peí camí de fer la típica
caricatura d'uns salvatges o de gent limitada. Intentem justificar el perqué
de tot plegat. Perqué dos germans no poden, de cop i volta, perdonar-se
que un mengi patates i l'altre no. És a din qué hi ha aquí dan-era? Aixó és
el que es resol a l'última escena de la historia, quan veus tot el que
s'amaga i qué hi ha darrera de les seves histories.
Perqué aquests dos germans s'estimen, pero no han tingut recursos, no
han tingut uns pares adequats ni un entom. No n'han sabut mes. No han
estat educats per entendre's d'una altra manera. En aquesta escena
s'atreveixen a dir-se les coses, fins i tot que s'estimen, i aquesta paraula no
l'han utilitzat mai.. imagina! Dos germans que continuament s'estan dient
paraules cruels i destinades a ferir-se. Arriba un moment de la historia que
teñen la capacitat de girar-ho.
Jo cree que McDonagh retrata molt bé que la relació violenta entre persones
d'una mateixa familia etemament será violenta. És molt difícil que trenquis
codis, potser al llarg del temps ho aconsegueixes, perqué et puguis
entendre amb l'altra persona des d'un altre cantó. No és una violencia
gratuita, és endémica i evident. En el nueli familiar, quan ens han imposat
un rol des de petits, ens costa molt sortir.
Aquesta violencia s'emmarca pero dins un ambient de comedia.
Negra, pero comedia.
Aquesta va ser la nostra aposta per a la posada en escena. Jo Che vista en
moltes versions, The Lonesome West.
Per exemple, el pare Welsh retreu a en Coleman, que va matar el pare deis

dos germans d'un tret al cap perqué li havia dit que anava mal pentmat. I
quan el Coleman es justifica, li diu:" és veritat que jo el vaig matar, pero ell
em deia que anava mal pentinat i jo no portava el cabell mal pentinat. El
portava perfecte".
Amb aquest text pots entendre un noi que ha estat permanentment
maltractat peí seu pare. Li han pariat sempre des del menyspreu, i pot
arribar un moment en qué si sempe et tracten amb menyspreu se't gira el
cervell i ets capa? de matar a aquella persona que t'está fent tant de mal.
I jo he buscat que les situacions et portin al somriure agre, pero que el text
no porti a un somriure blanc, sino que costi, que costi somriure peí que
estás veient perqué alió que está passant, en el fons , no fa gens de gracia.
Acabem d'analitzar els personatges... la Giiieen, la noia, és,
segurament, la que posa mes llum en aquesta historia. Es
aparentment dura, pero, d'entre tots, intenta trobar el camí cap a la
felicitat. O alguna espurneta, si mes no
Sí, pero també és un personatge molt trágic, al final. S'enamora del capellá!
S'enamora d'ell perqué probablement en un entom tan salvatge, el capellá
és Túnica persona que li dna una altra vía de comunicació, una altra manera
d'entesa. Ell és un home guapo, és atractiu, i ella hi troba un canal per
aquí. Pero sí que és el personatge que mes lluita per sortir d'aquest món
tan hostil. Jo sempre m'he plantejat que auqest enamorament de la Girleen
cap el capellá no és real, és una necessitat interna. Perqué sino no
s'entendria que aquesta noia fos tan tonta d'enamorar-se d'un capellá que
no enjará els hábits...Peró hi ha una tossuderia per part d'ella d'intentar
flotar. Tot i que és un personatge molt trágic. No li surt bé la seva jugada. Hi
ha un momento ne qué el Coleman, parfant d'ella, diu: "Está fatal, pobreta.
Aquesta potser es casará o no, o potser es suicida". En aquests entoms
tan hostils de gent tan salvatge, la gent está molt malament, desenganyemnos. És posible que la Girleen acabi molt malament.
La sensació amb la que surts quan acaba l'espectacle és que la vida
a Leelane será així perpétuament.
No necessáriament...Hi ha espectadora que surten i diuen: "aquests dos
germans s'acabaran matant.. un dia s'acaben matant". N'hi ha d'altres, en
canvi, que entenen que els dos nois continúen vivint així, perqué així han
viscut tota al vida. Realment McDonagh ho deixa obert, i cada espectador
s'en du el que vol imaginar. No hi ha un resultat explícit i és veritat que
potser és fins i tot decebedor, perqué l'espectador podría pensar: "a veure,
arribáis aquí, perqué no el Coleman acaba matant el seu gemía?".
En Martin McDonagh acostuma a mostraren els seus textos relacions
violentes, i el si de la familia sembla ser un deis seus escenaris
predilectos.
S í , sí no ens enganyem. Cada casa és un món ¡ totes les famílies teñen
draps bruts. Jo pensó que la familia és on naixem, creixem, ens fem i nes
formen. Som el que hem mamat i com ens hem codificat amb el pare, la
mare i els germans. Arriba Nadal, tomem a casa per celebrar-ho I tots
tomem a teñir el mateix rol que quan erem petits. .. La familia ens defineix.
D'altra banda, McDonagh fa referencia a que la familia pot ser un lloc molt
fose pero on passin coses bones, també. Els dos germans arriben a
extrems de violencia pero no acaben de matar-se. No acaben d'anul.lar-se. I
és necessiten. Necessitem els nostres, i mes quan estem fotuts. És
contradictori, pero la familia també pot ser el refugi. Imagina't si no ho fos,
en els temps que corren...Jo m'imagino al Coleman i el Valene, i una altra
persona al poblé que vol matar o intentar-ho a algún deis dos.. I l'altre
nermá feria el nue fos ner evitar-ho. E s salvarían. Si mes nn. in nensó nue hi

ha esperanca en aquests personatges.
Formes actors des de fa molts anys. Quina diferencia hi ha entre
formar alumnes i dirigir actors?
Jo quan dirígeixo actors, com aquesta vegada, dirigeixo actors. I cadascú
s'ha fet responsable del que era i de quins elements podía aportar amb el
seu talent. La diferencia entre dirigir i formar és que en la formado pots teñir
molta paciencia amb el resultat. Quan dirigeixes actors, esperes que hi
hagi resuitats abans. Vas perfeina.
I no m'ha estat gens difícil dirigir aquesta gent. Ha sigut fácil treballar amb
ells i no ens ha costat entendre'ns, que aixó és ideal. I no m'ha costat gens
que fessin el que jo demanava. Hem treballat molt i molt bé.
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