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EDUARD MOLNER

Un taxista passeja per la zona ven-
tral de la ciutat i de sobte un xaper
l’atura. Ell no vol o no pot pagar,
però el sexe té lloc perquè salta
unaguspira entre els dos.El prosti-
tut no busca diners, busca “una re-
lació estable”. Inspira compassió
que busqui això fent el carrer. Al
taxista li provoca una rialla interi-
or escoltar aquest projecte de vida.
Ell és un taxista, agafa algú en al-
gun lloc i el deixa en una altra ban-
da, on agafa algú altre. L’ofici és
metàfora de la sevamanera de viu-
re les relacions ambels altres.No li
cal saber el nom de la gent que en-
tra al seu taxi, tampocde la que en-
tra a la seva vida; els uns i els altres
són passatgers temporals. La se-
güent passatgera, per exemple, és
una pobre noia, una au pair que
una nit de discoteca es rendeix al
seu encant. Només accedirà al se-
xe si “això ha de significar alguna
cosa”. Però en aquestes situacions
el taxista encantador enganya, per-
què el cos l’hi demana.
Els homes utilitzen l’amor per

trobar el sexe, les dones utilitzen
el sexe per trobar l’amor. Així el
punt de trobada de tots aquests in-
teressos és el sexe, que d’aquesta
manera es converteix, gairebé sem-
pre, en un territori de desencís.
Norbert Martínez i David Selvas,
directors d’aquesta posada enesce-
na, han canviat la prostituta origi-
nal de la peça de David Hare per
un prostitut que tornarà a aparèi-
xer cap al final. Aquest muntatge,
doncs, fuig de la guerra de sexes
clàssica, per intentar parlar més
aviat de la fragilitat dels que bus-
quen alguna certesa en l’aparella-
ment, també de les contradiccions
dels que ja no busquen resmés que
el contacte.
L'habitació blava és una peça de

David Hare (Hastings, 1947) que
van estrenar Nicole Kidman i Iain
Glen al Donmar Warehouse de
Londres, dirigits per SamMendes,
el setembre de 1998. L’obra té el
seu origen en un encàrrec del ma-
teixMendes aHare per fer una re-
escriptura de La ronda d’Arthur
Schnitzler. La ronda (1900) és una

obra que reflexiona sobre la moral
del seu temps a través d’un seguit
d’escenes protagonitzades per pa-
relles de diferents classes socials,
quehan viscut o viuranuna relació
sexual. En aquell moment la peça
eraunabufetada contra la hipocre-
sia victoriana que havia senyorejat
Europa al llarg del segle XIX. Al
capdavall, si la societat es regia per
unamoral tan impecable, coms’ex-
plicava la proliferació de la sífilis?
Bé, en qualsevol cas, la principal
aportació de La ronda és un meca-
nismedramàtic que concatena una
escena amb una altra a partir del
salt d’un dels protagonistes de l’es-
cena acabada d’interpretar a la se-
güent. Unmecanisme que va fasci-
nar Sergi Belbel en el seu dia, fins
al punt d’aplicar-lo a una de les pe-
ces que li va donar més projecció
internacional, Carícies (1991). Tot
està connectat, i tots estemconnec-
tats; és allò de l’aleteig de la papa-
llona a la Xina, que es converteix
en ventada a l’altra punta del món.
L’artifici del dramaensposa aques-
ta realitat en escena.

Lleugeresa i introspecció
Norbert Martínez i David Selvas
han volgut restar gravetat a aques-
ta peça de David Hare, que és he-
rència de La ronda original. El rit-
me és tan ràpid en les primeres
escenes, amb profusió de sexe ex-
plícit, amb nus en escena i portes
que s’obren i es tanquen, que el

muntatge sembla fregar lamecàni-
ca superficial del vodevil. Però, al
mateix temps, aquest comença-
ment lleuger i trepidant juga a fa-
vor d’assaborir amb més delec-
tació algunes escenes posteriors
de més introspecció psicològica.
Parlem, per exemple, de l’escena
de l’escriptor i l’actriu, o de l’aristò-
crata i l’actriu. Aquestes escenes
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hendre allò viscut, escoltat, vist i
pensat per comunicar-ho. Aquesta
veu que ens narra el que sap i el
que descobreix és també la veu
que ens parla d’unmateix i del seu
afany.
Di Tella sap que filmar la reali-

tat implica i inclou la seva pròpia
impossibilitat. Pretendre atrapar i
tancar en una imatge l’instant
d’una existència real és com una
gosadia destinada al fracàs. Tenir
la realitat no serà possible en la se-
va totalitat. Això està reservat a la
grandesa dels déus. La nostra rau a
romandre en aquest intent i habi-
tar aquells moments en què ens
semblarà aconseguir-ho. Caldini
també ho sap i s’entrega a la resis-
tència, mostrant-se desconfiat da-
vant allò quemalgrat tot finalment
consentirà i oferirà. El cinema del
real no es construeix o no hauria
de construir-se sobre les coses sinó
amb elles. Els dos cineastes tensen
el fil junts, compartint obertament
el pacte que pot arribar a establir-
se entre qui filma i qui és filmat,
permetent-nos assistir a una con-
frontació de dues maneres de fer
cinema. Aquest cinema que es
construeix amb la col·laboració
d’un equip i que, tal com ens diu el
sistemaquehemconstruït, necessi-
ta fons per poder ser real. I aquest

altre cinema, el solitari, sense un
pes que no sigui el de la seva prò-
pia existència, que emergeix quan
la necessitat es plega davant el de-
sig. Aquest enfrontament còmplice
assenteix que el cinemapot ser una
altra cosa. I allà entenem, junt amb
Di Tella, que finalment les regles
del cinema són com les de la vida.
El fet de veure la realitat d’una al-
tra manera que transmet Caldini
no es refereix només a la realitat
que filmem, sinó també a la realitat
de les imatges que construïm.
“Quan millor filmo és quan no

penso”, diu Caldini. Aquesta és
una altra de les lliçons transforma-
dores a què apuntaria Di Tella.
Pensar et porta a transitar pel camí
conegut, el que ja ha estat trepitjat
ambpas segur. Però si aconseguim
no pensar, potser estarem donant
l’oportunitat que aparegui l’inespe-
rat, que una cosa diferent ocorri.
Hi ha cineastes que mostren el

món tal com el coneixen. I hi ha
cineastes que miren el món per
descobrir-lo. Andrés Di Tella està
entre aquests dos cineastes o és
tots dos alhora. A la Filmoteca del
Raval, el director presenta
Hachazos i parla amb estudiants
de cinema documental. Sí, un altre
cinema és possible. I això és el que
està passant, entre allò conegut i el
que queda per conèixer, dels uns
als altres. I es queda. |

A més de Schnitzler,
l’obra de Hare té
ressonàncies de
textos de Bergman
i Heiner Müller

Els dos cineastes
tensen el fil junts,
compartint el pacte
entre qui filma
i qui és filmat
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són moments de representació de
la vida teatral que remeten vaga-
ment a Després de l’assaig, d'Ing-
mar Bergman; és a dir, allò que no
s’esdevé, però s’intueix com a part
del joc a la peça de Bergman, aquí
es representa: la fragilitat de l’ac-
triu (tant de la madura com de la
jove) que acompanya el director

d’escena de Després de l’assaig. La
peça de Hare no conté la màgia de
l’obra del suec; allò d’estar mirant
per un foradet el món de l’escena
per dins. Per contra, sí que conser-
va algunacosade la cruesa i el pate-
tisme de l’ésser humà que necessi-
ta ser reconegut i admirat per sen-
tir-se viu. I això ja no és propi

només dels oficis teatrals, és uni-
versal.
Amb aquesta peça, a més, David

Haredemostra les sevespreocupa-
cions socials. I en això el punt de
partida,La ronda de Schnitzler, ju-
ga al seu favor. El sexe té edat, i
també té classe social. L’escriptor i
l’actriu evidentment han perdut la

passió juvenil pel sexe, sobretot
ella. El seu llenguatge és més so-
fisticat i el sexe també, ha perdut
espontaneïtat i ha guanyat com-
plexitat, ha perdut frescor i ha
guanyat foscor. Aquesta actriu,
que se’n va al llit amb el primer
que li mostra un cert interès per
allò que ella representa, es refugia
en el joc, per no enfrontar-se a la
veritat d’una recerca fracassada.
Aquí l’artifici que amaga la buidor
té l’aire de Quartet de Heiner Mü-
ller; de l’amor no en queda ni el re-
cord, perquè mai no havia estat
una possibilitat.

Sense subtileses
També classe social, dèiem. El se-
xe manifesta les diferències soci-
als. La dominació masculina, o si
mésno, d’aquella part,masculina o
no, que només busca l’entreteni-
ment, multiplica la seva capacitat
de fer mal quan la víctima és una
assalariada al seu servei, com en el
cas de l’estudiant fill de papà i l’au
pair. En aquest sentit David Hare
no és subtil, és directe. El polític cí-
nic que diu treballar per “fer rut-

llar el país” en realitat mostra una
insensibilitat cruel respecte a la
gent que hopassamalament: ell no
hauria de fer res per aquella dona
que té cinc fills de pares diferents,
però li toca fer-ho, i amés ha de fer
veure que la situació el preocupa.
Al mateix temps que menteix a la
seva dona, enganya el país que go-
verna.
Arano podemsaber si les decisi-

ons preses per Norbert Martínez i
David Selvas en favor del dinamis-
me de les escenes o de fer explícits
alguns moments tòrrids, que en el
text s’insinuen i aquí s’ensenyen,
jugaran a favor d’aconseguir una
audiència més majoritària. Sí que
representa una adaptació a la lati-
tud mediterrània d’un text escrit
en una clau molt més continguda,
manifestament britànica. És en
aquesta tessitura que cal entendre
la figura de l’aristòcrata que apa-
reixal final de l’obra.Algúperfecta-
ment ensinistrat a amagar darrere
d’espesses capes d’educació i ama-
bilitat la seva realitat, els seus ob-
jectius i intencions.
ElmuntatgedelRomeacoincidi-

rà en el temps amb una nova posa-
da en escena de Celobert, del ma-
teix autor, que s'estrenarà aviat al
TeatreGoya, protagonitzada i diri-
gida per Josep Maria Pou, que ja
l’havia interpretada a les ordres de
Ferran Madico el 2003. Oportu-
nitat, doncs, per al públic barce-
loní de fer una incursió en l’uni-
versHare i comprovar si aquest te-
atre l’ajuda o no a entendre el seu
present. |

A dalt, el
dramaturg David
Hare fotografiat a
Londres a
finals del segle
passat, època en
la qual va escriure
‘The blue room’.
A l’esquerra, Maria
Rodríguez Soto i
Nao Albet, i a la
dreta, David Selvas
i Àurea Márquez,
els quatre protago-
nistes del muntat-
ge de ‘L’habitació
blava’ que es
presenta al Romea
FOTOS: DAVID LEVENSON -
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El muntatge del
Romea, més dinàmic
i sexualment explícit,
resta gravetat
al text original


