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L'enganyifa de l'il·lusionista

'Ets aquí?'

Francesc Massip

'Ets aquí?', de Javier Daulte. Traducció: Toni Casares. Intèrprets: Joel Joan, Clara Segura. Direcció: Javier Daulte.
Teatre Romea, 17 de gener.

Què és el que fa magnètic tot muntatge de l'argentí Daulte? Sens dubte l'esmolada capacitat de generar
el joc teatral. Tingui entre mans l'argument que tingui, Javier Daulte convoca els mecanismes escènics
més enginyosos per tal de mantenir l'espectador en suspens, instal·lat si caic no caic en la maroma d'un
relat poblat d'incertesa, revestit d'ambigüitats però d'un poder d'atracció irresistible. Ressorts d'una
afuada intel·ligència dramatúrgica que només adquireixen tota la seva esplendor en ser polsats per uns
intèrprets extremament còmplices amb la manera de procedir del celebrat autor i director. Si a Gore (STI
2002) l'esca eren uns estranys extraterrestres i a 4D Òptic (Lliure 2003) uns científics traginant realitats
paral·leles, a Ets aquí? el recurs motor és el que en pintura s'anomena trompe-l'oeil o enganyifa, imatge
que dóna la il·lusió de realitat, a mig camí entre reclam enganyós i truc de prestidigitador, admirable
metàfora del mateix llenguatge escènic. Podem comptar fins a sis personatges que, amb només dos
intèrprets, arriben a coincidir en escena simultàniament, bé que dos únicament a través del fil telefònic,
mentre que dos més són directament invisibles, i només perceptibles per les conseqüències dels seus
actes i per les reaccions que es generen en els actors de carn i ossos.
En un pis esbalandrat i rònec on una parella s'acaben de mudar, la presència d'un sorprenent inquilí ens
la indica la mirada estràbica del protagonista, no per casualitat un mag de dubtoses habilitats encarnat
per Joel Joan, que amb la seva coneguda capacitat gestual tan donada a la comèdia transita del
desconcert a l'atordiment, passant per l'absurd més delirant o la més íntima tendresa, en una frondosa
amplitud de registre. Clara Segura incorpora distints rols o diferents estadis de personatges, amb
especial fortuna en crear hilaritat enmig la densa tensió i en recrear un elevat clímax poètic enmig del
melodrama. I és que l'il·lusionista escènic que és Daulte barreja procediments del gènere fantàstic amb
el to de comèdia d'embolics, o l'obrir i tancar de portes propi del vodevil amb una història d'amor més
enllà de la mort. Ets aquí? és una peça que aspira a estimular un ampli ventall de públic, perquè a
banda de la reflexió sobre la presència de l'absent i l'expressió del que és latent, hi ha sobretot una
divertida, enigmàtica i sorprenent història que qualsevol espectador xuclarà com una esponja.
Joel Joan i Clara Segura es multipliquen en aquesta història enigmàtica
i sorprenent / Cristina Calderer
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