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400 ‘Absentes’
D

urant aquest període
es forma a base d’aixe-
car pols pels escenaris
i d’il·luminar els car-
rers amb focs artifici-

als a les ordres de Joan Font, alho-
ra que treballa les dures disciplines
de clown i la Commedia dell’Arte.
Després d’un parèntesi en què vo-
luntàriament es va allunyar del te-
atre, l’any 1990 torna en solitari i
tenint com a base d’operacions el
Teatre Tot Terreny. Ell, amb Núria
Solina, han fet possible especta-
cles de petit format, col·laboraci-
ons amb la televisió, telemovies, di-
vertiments escènics diversos i
aventures més arriscades al vol-
tant d’autors com ara Kafka,
Handke o Beckett. Els darrers
temps Quimet Pla és una presèn-
cia regular al Teatre Nacional de
Catalunya i, de fet, la diversitat de
les propostes en què ha treballat
s’explica a través de la seva forma-
ció i de la idea artesanal que té de
l’actor. En aquest sentit, no és
gens casual que s’hagi dedicat in-
tensament al món del clown i al de
la Commedia dell’Arte.

400 ‘Absentes’
Ara, però, es tracta de comentar el
seu espectacle Absenta, estrenat
l’any 1997 al Festival de Tàrrega i
del qual n’ha fet 400 representaci-
ons. La temporada 1998-99 el va
presentar al Versus Teatre de Bar-
celona durant quatre setmanes i,
abans i després d’això, l’ha anat
passejant pels espais més diversos,
des de cases particulars a casals de
cultura, a teatres de tot Catalunya,
a festes majors… I què és Absenta?
Doncs, tot admetent el risc d’equi-
vocar-me per un excés de simplifi-
cació, diria que Absenta és ni més
ni menys que Quimet Pla. És una
visió romàntica de l’actor, és una
concepció popular i vuitcentista de
la literatura i és una galeria de per-
sonatges i situacions algunes de les
quals formen part de l’imaginari
col·lectiu.

Endreçat escènicament per
Frederic Roda, i en companyia de
Núria Solina en el paper de l’acom-
panyant musical, l’estrafolària se-
nyoreta Eulàlia Pi i Bord, en reali-
tat Absenta és l’apoteosi de Qui-
met Pla. El protagonista absolut
d’aquest quasimonòleg és l’alter
ego de l’actor, un rapsode madur
anomenat Valentí Piula i Poc, nas-
cut “també” a Olesa i igualment
proper a la poesia popular i ten-
drament aferrat a la memòria i als
ensenyaments de l’avi. És un per-
sonatge senzill, entre ingenu i
murri, que apareix a escena amb
barret d’ala ampla i bufanda, bon
minyó i lleugerament depassat
per les inconveniències de l’acom-
panyant femenina. Doncs bé, amb

l’excusa d’oferir-nos un recital de
poemes, el rapsode ens va mos-
trant la seva visió del modernis-
me, una visió pintoresca i superfi-
cial, però que té la virtut de ser
l’encarnació d’una vaga enyoran-
ça per uns temps passats i impre-
cisos, que de fet no han existit
mai. Uns suposats temps en què
tant la poesia com el teatre eren
fets per a la gent senzilla i en què
el concepte de qualitat no tenia les
connotacions minoritàries que té
avui.

I per on passa el recital poètic
d’aquest Valentí Piula i Poc?
Doncs passa per peces humorís-
tics com ara El lloro, el moro, el
mico i el senyor de Puerto Rico, de
l’oblidat Sabater i Aribas; Del bres-
sol al cementiri, del versaire i dra-
maturg Carles Gumà; Xanxes,
municipal vuitcentista, de Casi-
mir Ribó i Malla, i, entre d’altres,
per l’hilarant Embolic de família,
de Lluís Millà, que fa les delícies de
tota mena de públic. I també passa
per poemes en un italià macarrò-
nic, per evocar el local Els Quatre
Gats, fundat per Pere Romeu i on
se’ns diu que hi anaven Picasso i
Santiago Rusiñol. La figura
d’aquest darrer s’associa a l’ambi-
ent excessiu d’El Cau Ferrat, on
les gresques quasi infinites ana-

ven associades a la fada verda, a la
narcòtica absenta, la beguda de la
bohèmia que dóna títol a l’espec-
tacle de Quimet Pla.

En tot cas, a hores d’ara, amb
400 representacions fetes per tot
Catalunya, Quimet Pla ha esdevin-
gut un prodigi amb aquest perso-
natge. Aparentment desmanegat,
amb tocs d’improvisació que sem-
blen evidents, resulta que la matei-
xa funció, vista amb tres dies de di-
ferència, és exactament la matei-
xa, idèntica: la posició dels peus,
els moviments de les mans, dels
ulls, del cos sencer, les pauses, les
inflexions de la veu, els moments
en què s’eixuga la cara perquè està
cansat, les mirades a la senyoreta
ajudant, les referències recurrents
i les bromes amb el públic… Res és
deixat a l’atzar i, si bé el conjunt
peca d’alguna imprecisió drama-
túrgica, cal admetre que la insufi-
ciència juga a favor de la versem-
blança del personatge que, tot i ser
profundament grotesc, s’acaba im-
posant a la sala en un exercici de
sinceritat interpretativa, més
enllà dels gènere, que el lliga a la
tristament oblidada tradició de
Lleó Fontova, per exemple, i única-
ment està a l’abast dels grans ac-
tors. Quimet Pla és un d’aquests
grans de la nostra escena. ■

El protagonista
absolut
d’‘Absenta’ és
l’‘alter ego’ de
l’actor, un rapsode
madur anomenat
Valentí Piula i Poc

Quadern de teatreQuimet Pla és un actor de llarga experiència. Va
començar en l’entorn de la gran aventura escènica que és ‘La
Passió’ i del 1972 al 1987 el trobem a Comediants Jordi Coca

El casament
d’en Terregada
De Juli Vallmitjana.
TNC, 14 d’octubre.

ARugí, la gitana verge
de Juli Vallmitjana, en
versió de Jordi Teixi-

dor (1981), vaig quedar col-
pit per la força d’un llen-
guatge marginal i uns per-
sonatges estremidors: els
gitanos catalans de principi
de segle XX. Cal celebrar
que el TNC hagi recuperat el
dramaturg dels baixos fons
barcelonins que només es
diferencien dels actuals pel
color de la llengua. La dra-
matúrgia d’Albert Mestres
recús diverses peces de
l’autor a l’entorn d’en Terre-
gada, un escorxagats fat-
xenda i renegaire, emblema
de la vida suburbial que a la
Barcelona de 1910 campava
en el barraquisme de Mont-
juïc i que avui dia s’atrafega
al Raval. La tossuda realitat
de degradació urbana reno-

va vigència al moderníssim
Vallmitjana i converteix
l’obra en una sotragada
d’atenció. La ferma batuta
de Joan Castells ha abocat
els actors a una interpreta-
ció trepidant, de ritme endi-
moniat i en clau farsesca
que sovint frega l’esperpent.
Es carreguen les tintes en
humorades tètriques com la
laboriosa baixada d’un taüt
per l’estreta escala de la
casa que figura l’escena,
amb tot d’ensopegades i ais
al cor que fan enfollir
l’acció. L’espectacle recolza
en un treball interpretatiu
vertiginós i descordat, par-
ticularment vívid en mans
de Míriam Iscla, la dona de
l’antiheroi que defensa el
seu territori amb inusitada
violència i passió, però que
no s’està de coquetejar
amb un altre pelacanyes
que incorpora magistral-
ment Jacob Torres. Amb
tot, és un esperitat treball
coral on 18 intèrprets
beuen abondo, salten i ba-
llen damunt la taula, riuen i
perboquen en un cafarna-
üm desaforat. Tot plegat
fent fluir un argot català de
malfactors i bagasses, ara
dissolt en la babel africano-
oriental que fa la viu-viu
pel barri xinès i va de cos al
mig del carrer.
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de degradació
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Quimet Pla i Núria Solina en un moment de la funció, una concepció popular i vuitcentista de la literatura ■ M. ÀNGELS TORRES


