
 AVUI
Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

Àmbit geogràfic: Catalunya Periodicitat: Diari 02/12/2004

Secció: Suplement Cultura        Pàg: 13

Avís per a mascles

TEATRE

ARTUR PASCUAL

Isabel-Clara Simó, Còmplices. Bromera. Alzira, 2004. 

En la seva primera incursió en l'escriptura dramàtica, Isabel-Clara Simó (Alcoi, 1943) ha estat capaç de
transitar pel sorramoll del monòleg sense caure en cap de les trampes per a elefants que amb
freqüència aguaiten els narradors que gosen cultivar aquesta forma teatral. De fet, ha sabut enriquir la
fórmula amb les nombroses astúcies que li proporciona la seva experiència com a novel·lista.
Es diu sovint que tot monòleg equival a un relat en primera persona, però aquesta equivalència és
només aparent. Traslladar el punt de vista del jo que explica la seva pròpia història al mode dramàtic no
es pot fer sense cautela; suposa perdre l'ampli marge de llibertat que ofereix la novel·la i, per tant,
exigeix recórrer a subtils artificis estructurals.
CONCENTRAR REGISTRES
L'autora s'ha proposat la tasca no gens fàcil de concentrar la màxima quantitat possible de registres en
una única instància enunciadora sense minvar la versemblança ni les convencions escèniques. Per tal
d'aconseguir-ho, ha convertit el seu personatge en un home orquestra que, com la veu d'un narrador o
l'ull d'una càmera cinematogràfica, selecciona els fets, orienta la mirada, dialoga amb els absents i, en
darrer terme, interpreta el discurs per als espectadors, tot i que el seu enfocament sigui absolutament
qüestionable.
Flaubert, aquell gran observador de la normalitat, afirmava que només cal mirar intensament una cosa
perquè esdevingui interessant. Isabel-Clara Simó ha examinat pacientment el seu protagonista fins a
extreure totes les facetes de la seva primitiva concepció del món, i l'exposa amb tanta coherència i tanta
abundància de matisos que no podem deixar d'escoltar els seus tristos tòpics masclistes. Primer ho fem
amb un paternalisme sentenciós, després cada cop més escandalitzats i, a la fi, seriosament
esborronats. Perquè en Miquel, que és un individu normal, acaba per revelar-nos la seva naturalesa
monstruosa. Hi ha bones persones que fan el bé, bones persones incapaces de fer el bé, i bones
persones capaces de fer molt de mal. En Miquel pertany a aquesta última raça. La seva història sembla
dir-nos que tots els homes duen un masclista amagat a dins; en el millor dels casos, amb molt
aprenentatge i cultura, aquest míster Hyde tot just si es deixarà veure; si no se l'ofega convenientment,
es manifestarà en la forma, innòcua però irritant, de simple propagandista; però si se li afluixen les
regnes, es desencadenarà com a maltractador, violador i, per què no, com a assassí sàdic de dones.
Anem amb compte, doncs.
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