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Joel Joan i Josep Julien durant una escena de l’obra teatralLa creadora de l’obra ‘Florentina’ en un moment de la interpretació

Una casa penjada al cap No ens deixa indiferents
‘Florentina’. Creació i inter-
pretació: Ada Vilaró. Institut 
del Teatre de Vic. Dijous, 17 de 
gener de 2008.

Vic

Ignasi Janer

Un dijous qualsevol al vespre d’un 
hivern no massa fred a l’Institut del 
Teatre de Vic. Un nombre bastant ele-
vat de persones esperen a ser cridats 
per pujar al pis de dalt, al teatre, tot 
prenent una copa de cava abans o des-
prés de sopar, depèn. 

Una noia amb la mirada llunyana 
i confusa porta una casa penjada al 
cap. Camina i després corre; fa movi-
ments simètrics que es van trencant 
a mesura que avança el rellotge. La 
il·luminació la guia mentre parla ben 
poc; s’amaga i surt, i torna a perdre’s 
en la mirada. A vegades s’obsessiona, 
a vegades l’obsessió és d’un servidor 
per no saber què passa ni què carai 

ens explica. Encara estem de sort i al 
final se’ns exposa quin va ser el grau 
de motivació que la va moure a mou-
re’s tant. I ara d’això en diuen teatre 
físic.

Retorn cap a casa després d’haver 
presenciat una cosa tant íntima com 
personal, més a prop d’una qualitat 
tècnica dansaire que d’algun fet 
racional. Deixant a banda el cap, el 
cor segueix bategant igual a l’entrar 
que al sortir, i les bombolles de cava 
no permeten veure ni captar el que 
altres veuen al compàs del primer 
pas del personatge de la Florentina. 
La intèrpret i creadora de l’obra, Ada 
Vilaró, actua sola en un escenari tant 
càlid com lliure de continguts, crea 
amb convicció sota els efectes d’una 
improvisació prèviament treballada, 
creient-se l’univers mental d’una 
malalta amb comportaments esqui-
zofrènics. Gest i moviment són els 
protagonistes del joc personal que fa 
l’Ada en un espai laboratori voltejat 
d’un públic agraït.
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‘Intimitat’, de Hanif Kureishi. 
Direcció: Javier Daulte. Teatre 
Cirvianum de Torelló. Dissabte, 
19 de gener de 2008.

Torelló

Carme Brugarola

Vam veure un Joel Joan disposat a 
empassar-se tot el teatre, extrema-
dament enèrgic, i entre dues aigües  
com el mateix personatge que repre-
sentava. La seva interpretació domi-
nava l’escena. El desfici intern del 
personatge s’extrapolava amb un gest 
ampul·lós, nerviós, amb una neces-
sitat vital de moviment continu. Per 
moments aquest cúmul d’energia li 
feia perdre força interpretativa que 
recuperava instantàniament amb la 
rèplica dels altres personatges curosa-
ment treballats.

Intimitats, una obra de ficció dins 
la ficció. Joel Joan, després de dir-nos 
que apaguem els mòbils, s’esberla la 

quarta paret i ens comença a explicar 
els seus neguits, els quals també són 
els nostres, per moments tots hi érem 
representats. El punt de vista del nar-
rador, escriptor, actor fictici només és 
el que compta. Es vomita literalment 
tota la buidor farcida de preguntes, 
de contradiccions, de dubtes, de pors, 
d’enveges, de gelosia, de frustracions 
que és capaç de tenir un home, de 
classe mitjana alta del segle XXI. I els 
interrogants no es responen. Quan 
el protagonista vomita físicament a 
l’escenari la seva desesperació, al seu 
voltant veu uns personatges que actu-
en com a autòmats, estigmatitzats pel 
seu rol social. 

Vertaderament són feliços? La res-
posta tampoc ens la donen. El dina-
misme, la vivor dels personatges, el 
moviment a escena, l’escenografia, 
els canvis de llum... tot plegat és un 
gaudi que ens posa a can rumia. Jo no 
sóc així, li ve a dir la seva dona quan 
ha vist el que ha escrit d’ella el prota-
gonista.


