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Ofegat pel pes de la literatura

Juan Carlos Olivares

'El pes de la palla', de Terenci Moix. Dramatúrgia. Lluïsa Cunillé. Direcció: Xavier Albertí. Escenografia i il·luminació:
Cube. Vestuari: María Araujo. Intèrprets: Lurdes Barba, Lina Lambert, Julio Manrique, Xavier Pujolràs, Ricardo
Salvador, Pirondelo. Teatre Romea, 22 de novembre.

És possible que a Terenci Moix li fes molta gràcia veure's tan aviat transmutat en caràcter dramàtic.
Potser seria un somni fet realitat, promogut per amics i seguidors entregats a la sentimental missió de la
conquesta immediata de la fantasia. Però la pressa és mala consellera.

L'adaptació teatral dels dos primers volums de les memòries de Terenci Moix -més algunes incursions a
uns altres textos amb acotacions autobiogràfiques- s'ha escrit i muntat sense la deguda distància en el
temps i l'admiració. A El pes de la palla gairebé no hi ha espai per a l'Albertí director i la Cunillé
dramaturga. En canvi, hi ha molt Terenci en la forma en què ell el va deixar escrit.

Un espectacle que podrà agradar en la mesura còmplice que uneixi l'espectador amb l'autor. Una funció
per a moixians convençuts, per als que mantinguin la fidelitat a Terenci ara que només queden les
paraules i ha marxat el personatge. Per a ells n'hi ha prou amb una reproducció fidedigna de la prosa
original. Però qui s'acosti al Romea buscant un producte de confluència entre la memòria de Terenci i el
geni d'Albertí i Cunillé potser en sortirà decebut.

El millor teatre és un exquisit joc de traïcions i mentides. Un excés de respecte -sobretot quan el
material no prové de l'escena- acaba per pervertir la mateixa naturalesa del drama. A El pes de la palla
hi ha més moments de lectura en veu alta que no pas de teatre en el sentit més complet i ric, sobretot
en el llarg -molt llarg- monòleg de la primera part.

En el minimalista decorat -una supèrflua arquitectura sertiana que fins i tot topa amb el món en
tecnicolor de Terenci- se succeeixen algunes escenes i solucions teatrals per intuir el que podria haver
estat El pes de la palla: Pirondelo renascut en Pasolini -una aparició llastada per la inseguretat que
acompanya Pirondelo sempre que és l'estrella especial convidada-, la subtil coreografia que acompanya
el soliloqui de Manrique-Moix o la vampirització cinematogràfica que pateix Lina Lambert (mare de
Ramonet) fins a arribar a la imatge fantasmagòrica de Kim Novak a Picnic. Un exercici d'invocació que
gairebé agermana Albertí amb Hitchcock.

Però on es percep autèntic teatre és a l'inici de la segona part, en l'escena protagonitzada per la Tía
Florencia (un altre gran paper per a Lurdes Barba). La personalitat amoral, per pura acumulació de
contradiccions, de la senyora es materialitza no només en la paraula. El director crea amb el seu discurs
i quatre accions molt marcades un autèntic espai dramàtic, tot concentrat en el seient compartit d'un
sofà i cinc personatges apinyats. Són vint minuts de bon teatre per tornar aviat a l'estil refectori: lectura
interpretada per a oients pensarosos.

Entre una tremenda Barba, un eficaç Xavier Pujolrás (millor pare que amic Roberto), una Lambert
marcada per un radical clarobscur (brillant o invisible) i un dubitatiu Pirondelo, Julio Manrique es manté
ferm en la seva posició central, una empresa meritòria per la dificultat de fer una creació personal d'una
persona que s'havia convertit en personatge i per la prosa literària que ha d'interpretar sense asfixiar-se
entre tanta imatge pensada per ser llegida.
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Julio Manrique es manté ferm en la seva posició central a l´obra
Jordi Soteras
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