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eient el resultat d’aquesta
mena de reposicions, un
s’adona que el temps, a

cops, acusa les sentències més sà-
vies, justes i implacables. Podem
fer passes enrere i anar tirant de be-
ta i avall, però el resultat és ben
magre. A més, val la pena instaurar
l’avorriment dalt l’escena, malgrat
un previ contingut de catalanofília
que faci parpellejar? De què par-
lem, doncs, sinó de teatre?

Ambrosi Carrión (Barcelo-
na,1888 - Cornellà de Conflent,
1973) va ser un dramaturg prolífic
i director d’escena reconegut; im-
primí un munt d’obres i es mogué
en la construcció de tragèdies en
vers, teatre poètic, amb la idea fixa
de dignificar l’escenari català, pe-
rò la guerra l’aturà i va haver de fu-
gir a l’exili, a França; allí tampoc
es va estar quiet i fou un home de
cultura, de gran força vital, un vent
que mai enlloc no reposa, vaja.

La Dama de Reus (1949) està
inspirada en una cançó popular de
tipus tràgic: una dama ha de su-
cumbir als desitjos del capità Capi-
tel·lo per salvar el seu marit de la
mort, però malgrat que ella s’hi
avé aquest no acompleix la seva
promesa i el seu home penja del
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coll al matí. La dama promet ven-
jar-se; es disfressa d’home, i ja us
ho podeu imaginar..., de fet no, no
us ho podeu imaginar!

Veiem, doncs, la ruïna d’un tea-
tre, com un esquelet de fusta ro-
busta, el pont de la tramoia traves-
sa horitzontalment tot el quadre, a
la banda esquerra unes escales s’hi
enfilen, baixen pel darrere, al mig
una cortina divideix l’espai en
dues cambres, una taula, cadires,
quatre butaques roges, un piano,
un canapè, cordes i teranyines...
Aleshores van apareixent actors,
músics, que fan com si parlessin,
que fan com si anessin a fer un as-
saig, que fan com si...; de fet, la co-
sa es va dilatar tant que alguns ja
feien el primer son. I és que els deu
primers minuts foren d’una angoi-
xosa premonició. Un cop decidits,

entollats els primers diàlegs, la ro-
da no lliscava pas, aturada per un
tempo lent, fred, inescaient, i per
uns actors desmenjats, com emba-
fats d’una desgana prou compren-
sible; tot hi era desconnectat, indi-
vidualitzat, sense gens de química;
i és que la mentida hi era tan de
mentida que fou interminable.
S’ha de reconèixer que el text no hi
ajuda gaire, ja que respira un cert
tuf de classicisme artificiós, ressò
d’un estil passat, de vi ranci i de-
suet. Pensar que per aquells anys, a
França, hi havia un Sartre, un Ca-
mus, un Genet... El perquè de cinc
músics ressonant és un pur misteri.
Això també fa pensar. En fi, hi ha
pols aposentada damunt papers per
pura i simple audàcia; treure-la, es-
polsar-la, és contradir el més pre-
cari dels sentits, el comú.

� Autor: Ambrosi Carrión
Direcció: Ramon Simó
Intèrprets: Maria Molins, Manel
Barceló, Artur Trias, Rosa
Cadafalch, Ivan Benet, Pepo
Blasco, Júlia Barceló, Jordi Puig i
Jordi Llovet
Músics: Lisboa Zentral Café.
Joan Alavedra, Eduard Altaba,
Quim Ollé, Oriol Camprodon i
Xavier Maureta
Lloc i dia: Teatre Municipal de
Girona, 1 de febrer del 2009
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L’escafandre o fer com si

Maria Molins i Manel Barceló, a l’escenari. / DAVID RUANO

í, Josep Trueta va ser un cirurgià venerat per
tothom que va salvar vides i no va perdre el
respecte pel pacient. En la penúria de les

guerres (la Guerra Civil i també la segona mun-
dial), la seva atenció al ferit li va permetre tenir lec-
tures lúcides. La indagació de l’arengada comparti-
da per una família immigrant recorda aquell Dr.
House de la televisió, tot i que eliminant-hi qualse-
vol to esquerp. I no, Josep Trueta no dóna, a les
mans d’Aymar, per a una dramatúrgia profunda.
Tot i l’esforç i la lectura devota de correspondència
i projeccions d’operacions reals, l’obra passa mas-
sa plana, sense plecs. Cal destacar el moviment
d’entrada que funciona amb una escenografia efi-
caç i suggeridora. La dramaturga troba on ferir en
els personatges femenins (ben coberta per dues ac-
trius polifacètiques). Amèlia il·lusiona jugant amb
la canalla, emociona per la mort de Rafaló i per les
confessions al fotoperiodista, en l’exili d’Oxford.
La monja corprèn quan s’escapa d’una execució se-
gura per uns descontrolats en l’agitada Barcelona re-
publicana, i s’intueix una relació especial, entre ve-
neració i amor no correspost, de la doctora que crida
el doctor a Anglaterra, just travessar la frontera a
l’exili. Trueta marca la pauta de la dona, que sempre
accedeix, i es manté distant amb les filles. Només al
final plora una soledat acadèmica i, per fi, familiar.
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Trueta en càpsules
� Autora i directora: Àngels Aymar

Intèrprets: Pep Munné, Elena Fortuny, Josep
Costa, roser Batalla i Pep Planas
Dia i lloc: divendres, 30 de gener. TNC

JORDI BORDES

Un instant de l’espectacle. / DAVID RUANO


