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L’èxit d’aquella pedra
OPINIÓ✒Poques obres claven una gec

d’humilitat com ho fa Pedra de tartera:
què tenen les 100 pàgines de Maria
Barbal que sent tan simples commouen
tan intensament? En el monòleg dispers
de la Contxa no hi ha ni un mot, ni una
expressió, que no pogués pronunciar un
analfabet. I en canvi amb una senzillesa
molt rumiada, que sembla caiguda del
cel perquè tusta l’entranya, Barbal es-
cruta profundament el personatge.
L’escruta tant que veiem la Contxa fei-
nejant durant els anys que l’autora es
menja. Si la bona novel·la és la que im-
posa amb naturalitat els silencis i els

salts d’espai i de temps, aquesta ho és.
Marc Rosich l’adapta ara al teatre,

distribuint bé el monòleg de la Contxa
entre vuit personatges sense robar-li
patetisme ni tendresa. Conserva el seu
punt genial: la capacitat de Barbal per
fer expressar l’inexpressable a qui no té
recursos per emparaular els seus senti-
ments. D’aquí l’abús de comparacions i
d’antítesis molt fàcils. “I és que ell sem-
blava haver nascut per treure’m tots els
temors, per posar llum on jo veia fosc i
per aplanar allò que se’m feia com una
muntanya”, diu la Contxa del Jaume. I
fins i tot això, que abans se’n deia amor

i ara subjugació, emociona sense sonar
ridícul, risc que corren totes les obres
que van directament a l’estómac sense
excitar el cervell. Se’ns diu que la clau de
Pedra de tartera és el seu to uniforme i
jo crec que és el món que la sustenta.
Que per captivar, ara que ens escanya
la cultura i només ens distingim pel que
estimem, cal parlar a través del que és
proper i concret, del que batega. Flau-
bert podia fer tants estudis científics
com vulgueu però sense la víscera per
patir el seu temps, constaria com un
gran retratista de natures mortes. Pe-
dra de tartera viu d’una certa condes-

cendència: què sabem nosaltres de tro-
bar-nos casats amb qui ens repugna?
De pencar al camp com animals? Res. I
precisament per això plorem el que
molts van viure amb naturalitat, gaudint
més ells dels balls anuals que nosaltres
de dos mesos de festa. Si és cert que la
cultura és la gran absent de l’obra, tam-
bé ho és que sense ella no la llegiríem
com ho fem. La nostra emoció és part
del seu èxit: la Contxa, aquella pedra, va
caure d’una tartera fins a arribar a les
nostres mans. Ens commovem perquè,
a còpia d’anys, podem llegir brutalitat
en el que la desfeia.
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El mèrit de
‘Pedra de
tartera’

és que tusta
l’entranya amb

senzillesa

1. Les imatges de la postguerra servien de marc documental a Pedra de tartera. DAVID RUANO 2. A Gata sobre teulada de zinc calenta
les lletres accentuaven el missatge de Rigola. R. RIBAS 3. Els crèdits de Vertigen, obra de Saul Bass.4. I els de Seven, de Kyle Cooper.
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ARTS ESCÈNIQUES

Títols de crèdit al teatre? Això tot just comença

textos de Canetti (Eraritjaritjaka):
duplicar espai i temps, confondre
l’espectador sobre la presència re-
al i fictícia. També és interessant el
treball realitzat per Thomas Oster-
meier en la brutal versió de Hamlet
i la distorsió expressionista que hi
aportaven les imatges gravades en
directe. O, per esmentar creadors
més pròxims, l’emotiu marc docu-
mental que creava Eugenio Szwar-
cer a Pedra de tartera o els dissenys
que La Fura dels Baus –amb la
col·laboració de Frederic Amat o
sense– ha imaginat per suggerir tex-
tures alfabètiques que generen una
nova pell de significats sobre l’acció.

Encara que es comencin a veure
les enormes possibilitats de les
imatges filmades, queda pendent
portar al mateix nivell l’ús dels tí-
tols de crèdit. Per ser políticament
correcte, s’està molt lluny de l’ex-

cel·lència assolida per un art que
des de finals dels anys cinquanta –a
partir de la irrupció del geni de Saul
Bass i Maurice Binder, responsa-
bles dels memorables primers mi-
nuts de les pel·lícules de Hitchcock,
Preminger i la sèrie de James
Bond– no ha deixat de produir au-
tèntiques obres d’art. És cert que
fins el 1995, quan Bass va passar el
relleu al debutant Kyle Cooper, és a
dir, quan el primer va iniciar la se-
va retirada amb Casino, de Scorse-
se, i el segon va enlluernar amb Se-
ven, de Fincher, s’havia passat per
una llarga crisi. Però, des d’alesho-
res, els bons treballs no han parat
de passar per la pantalla, sense
menysprear cert revival gràfic que
ret homenatge als mestres de la dè-
cada gloriosa (1957-1967).

Hi ha prou material de referència
perquè la jove generació de direc-

tors d’escena, crescuts d’una mane-
ra natural amb la coexistència dels
llenguatges teatrals i cinematogrà-
fic –sense oblidar l’empremta de la
novel·la gràfica–, vagin més enllà de
l’anècdota per explorar a fons les
possibilitats teatrals del disseny
gràfic. Potser ha arribat el moment
de mirar cap al planter de grafistes
que, després de la pertinent invita-
ció, podrien contribuir a convertir
el simple gest de complicitat en un
element escènic valuós, en la millor
avantsala dramàtica de l’espectacle.

Alerta. Això no és un al·legat in-
discriminat perquè el teatre es
transformi en un banc de proves
per al grafisme animat. Però ja que
els títols de crèdit han arribat per
quedar-se, toca demanar-ne un ús
artísticament argumentat. Si ho
imaginem, les possibilitats produ-
eixen Vertigen.e

JUAN CARLOS OLIVARES

Els puristes s’encenen per
dins quan un requadre
s’encén a l’escenari i uns
títols de crèdit molt cine-
matogràfics informen el

públic del repartiment i l’equip artís-
tic. Anatema! Anatema! El penúltim
reducte no profanat per la virtualitat
envaït per les dues dimensions! Amb
lupa i displicència s’havien acceptat
la pantalla i les seves imatges. Projec-
cions? Bah! Ja se sap, és cosa de mo-
derns que compensen la manca de
talent amb recursos manllevats. Pro-
jecta i distorsiona –el micro és l’altre
gran aliat de la modernitat– i seràs
acollit entre l’elit de l’avantguarda.
Però el loop dels crèdits és passar la
línia vermella.

Seria millor evitar aquesta ga-
nyota que arruga la sensibilitat dels
entesos i observar la incorporació
d’elements audiovisuals al llenguat-
ge escènic –res que no vingui a la
maleta del segle XX– amb un sentit
crític més afinat, i distingir entre la
prescindible decoració tecnològica
i una nova dramatúrgia que utilitza
tots els codis al seu abast per fer de
l’experiència teatral un acte de tro-
bada transversal amb la cultura (po-
pular) contemporània.

Juguem a l’Scattergories: el mal
ús no desqualifica l’acceptació del
cinema com a part del teatre. Hi ha
una gran diferència entre llançar
unes imatges sobre el fons de l’esce-
nari –normalment boicotejades per
dissenys de llums deficients i equips
de projecció– i la dualitat de llen-
guatges actorals (teatral i esceno-
gràfic) que va aplicar Frank Castorf
en la seva adaptació de Dolç ocell de
joventut (Forever Young). Una altra
dualitat és la que buscava Heiner
Goebbels en el seu muntatge sobre

El cine ha influït en l’escena irremeiablement: ara toca treure molt més partit de les projeccions
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Un pas més
Ha arribat
l’hora de mirar
al planter
d’artistes
gràfics


