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Un bon text tapat per la por

Juan Carlos Olivares

'Temptació', de Carles Batlle. Direcció: Rafel Duran. Escenografia: Anna Alcubierre. Il·luminació:
Anna Roldós. Intèrprets: Jaume Bernet, Santi Ricart, Mireia Aixalà. Sala Tallers, TNC, 2 de
novembre.

Tres personatges sense baraka. Tots tres abandonats al seu destí, un destí mutilat del seu prefix
d'esperança per servir només a la tragèdia. Un home tradicional d'un oasi del sud del Marroc; una dona
jove magribí, il·legal, recollida i explotada pel seu propietari, un antiquari amb negocis foscos,
sobrecarregat pel pes i la por de la vella Europa, tancat entre les quatre parets de la seva casa pairal.

Cadascú suporta sobre la seva vida la gran responsabilitat de representar una part de l'absolut que
retrata Carles Batlle: el complex conflicte entre els nouvinguts -un altre idioma, una altra cultura, una
altra llengua, uns altres costums, un altre físic, un altre Déu- i els que ja hi éren, els que estan
conformes a preservar la seva herència sense l'ensurt de l'empenta de la nova sang que arriba
famolenca de prosperitat i acceptació. Un dels tres morirà, sacrificat per l'autor per obrir l'aixeta tràgica
del seu destí compartit. Un anyell útil per portar la situació dramàtica de Temptació a la seva màxima
truculència. És impossible obviar el pòsit de violència que genera el xoc entre les diferents maneres de
no saber conduir les pors, pròpies i alienes. És la voluntat de sinceritat de la dramatúrgia. Però Batlle no
sap com modular aquesta part de la realitat del problema perquè el seus personatges tinguin més
credibilitat com a éssers autònoms.

Una lectura del text no ens fa tan evident el vessant de guinyol de la trama. Encara que la situació que
planteja és possible, no és versemblant per la concentració de fatalitats i terrors que presenta. Una
espessa capa d'horror que desdibuixa un fons de gran qualitat argumental i modulada sensibilitat en el
retrat psicològic dels personatges. Cada cop que es retira el grand macabre, sorgeix una obra de gran
pes dramàtic, amb una visió lúcida del drama.

Una obra que es fa visible en els esglaiadors monòlegs de la dona i el vell, formidable Jaume Bernet en
la seva subtil composició del seu personatge, que ho és tot menys un clixé fàcil del moro. Menys sort té
l'antiquari, un Santi Ricart menys creïble que els seus companys de l'elenc, esclavitzat per un perfil
psicòtic que potser va molt més enllà del que cal per mostrar la por que tenalla Occident, acorralat en el
terrer de la seva vella Europa.
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