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enim la tardor
al damunt amb
les seves pun-

tes d’agulla anunciant
el fred i el pas al gel

més empipat, i l’alegria renovada
del festival Temporada Alta d’en-
guany, com un embolcall ben cà-
lid, primordial... i llavors nosal-
tres, en espera de contemplar nous
miracles visionaris. Però encara
no, cal esperar, divendres no, no hi
va haver prodigi a l’acollidora sala
La Planeta, que invocava el pensa-
ment màgic de la prestigiosa es-
criptora i assagista Joan Didion. El
seu és un escoli més proper a la
narració descriptiva d’un relat que
a la dramatúrgia que exigeix l’es-
cena; no en va, és una versió del lli-
bre que va escriure en relació amb
uns fets terriblement dramàtics
que va penar. Aquest text viu una
crònica veraç de la relació directe i
crua amb la mort. Joan era casada
amb l’escriptor John Gregory
Dunne i tenien una filla adoptada,
Quintana Roo, fotògrafa; uns dies
abans del Nadal del 2003, Quinta-
na es posa malalta d’una pneumò-
nia que acaba en un coma induït. El
dia abans de cap d’any, els Dunne
es disposen a sopar al seu aparta-
ment de Manhattan, després d’ha-
ver visitat la seva filla a l’hospital.
Tot d’una John cau fulminat per un
atac i mor a l’instant. Quintana es
recupera just per assistir al funeral,
però torna a ser ingressada a causa
d’una hemorràgia cerebral massi-
va, i acaba la vida, lànguidament,
l’agost del 2005 d’una pancreatitis
aguda.

Dos són els colors que embenen
l’escenografia: el blanc i el gris,
que enregistren perfectament
l’ànima diluïda de la pena. Tot hi
és d’una elegància extrema, asèpti-
ca, de quiròfan; el bon gust retratat
i exquisit que pot donar la combi-
nació perfecta entre diners i una
bona dosi de cultura. L’espai con-
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format per dos enormes quadres
blancs, iguals: l’un defineix i acota
la superfície, l’altre s’alça al fons,
com una paret immaculada. Dins
el requadre, una cadira amb coixí i
una taula d’alumini, al damunt,
una fotografia, un telèfon, una cai-
xeta de música, papers ben orde-
nats, també una capsa de sabates a
terra i una banqueta; a l’altre costat
tres esglaons allargassats, al seu
davant uns quants llibres amunte-
gats, una ampolla de whisky, un
got i cigarretes... tot hi és en refe-
rència als fets que Joan exposa.

Potser hauria de parlar només de
Marta Angelat (Joan), capaç de do-
nar vida a un text massa irregular,
que abusa de flashbacks sentimen-
tals més propers a l’autocompassió
que al dictamen. La idea implícita
que el meu, intens i colossal, dolor
interessa al món em fa esgarrifar.
Hi ha també un to terapèutic, de

confessió psicològica mesclat amb
dades mèdiques i una forma sofis-
ticada de viure la pena –molt nova-
iorquesa–, que comporta un es-
trany desequilibri. Però la fascina-
ció que desperta aquesta actriu de
veu única, profunda i prodigiosa
pren l’alè, fascina. Pinta d’un caire
especial les frases, les impregna
d’un tamís curosament acolorit
que proporciona una musicalitat
esplèndida. La seva capacitat de
versemblança és extraordinària.
Els seus són registres apaïsats. I tot
això malgrat una direcció manca i
erràtica, d’una il·luminació dolen-
ta, procaç, i d’una musiqueta farci-
da de claps sonors que resseguei-
xen innecessàriament el text... Pro-
bablement el dol hauria de ser ín-
tim i no esbombat a pler; probable-
ment, com deia, hauria d’haver
parlat només de Joan, vull dir,
Marta Angelat.

JOAQUIM ARMENGOL

teatre | «l’any del pensament màgic»

Asèpsia
� Autora: Joan Didion

Direcció: Òscar Molina
Interpretació: Marta Angelat
Lloc i dia: La Planeta, 3 d’octubre
del 2008. Temporada Alta

Marta Angelat, que es posa a la pell de Joan Didion, a La Planeta. / E. PICAS

� Flama de la Llengua
per a Ernest Costa. L’es-
criptor i fotògraf Ernest
Costa va rebre ahir, al Tea-
tre Municipal de Banyo-
les, el premi Flama de la
Llengua en la categoria in-
dividual. El guardó, con-
cedit per la Mesa Cívica
per la Llengua del Pla de
l’Estany, se li va atorgar
per la trajectòria en favor
del català i perquè és l’au-
tor d’A peu per la tardor i
l’hivern i Viatges amb els
pastors transhumants. En
la categoria d’entitats, es
va premiar l’Associació de
Comerciants de Banyoles i
Comarca. / EUDALD PICAS


