
30 cultura DIJOUS, 7 DE MARÇ DEL 2013 ara

Joan Miquel Oliver amplia el seu
ventall de facetes artístiques. A
més de músic i compositor d’Antò-
nia Font i autor d’articles, poema-
ris i una novel·la, ara publica l’obra
de teatre Un quilo d’invisible.

pítol de Tom i Jerry. El ratolí es beu
l’antídot i es va tornant visible com
si s’omplís una tassa”. Més enllà de
l’abecé del vodevil –portes que
s’obren i es tanquen, embolics de
faldilles i veïnes xafarderes–, els
personatges tenen una fita: robar un
tresor. El quartet protagonista, lla-
vors, es divideix en dues faccions
que lluiten per aconseguir el botí. El
personatge d’Ell, al principi, no ho
té clar: “Tenim el pis llogat, i plans
de futur, i ens volem casar, i tenir
fills, i...”. Però la Vinyet li respon:
“Un milió d’euros. Teniu un milió
d’euros?” Touché. El botí és l’esca
del pecat. “L’ambició ens canvia,
ens fa trair els propis sentiments”,
diu Olivé.

El poder invisible i la corrupció
L’obra té moments surrealistes, “el
súmmum de la invisibilitat”, diu
Oliver, com una escena amb l’esce-
nari buit, una fosa a negre que du-
ra un minut i diàlegs de sords amb
personatges que no es veuen. “El
que els ulls no veuen, el cor no se’n
dol –explica el músic com a re-
sum–. Si jo t’enganyo i no ho saps,
no pateixes”.

Assegura que no va buscar el pa-
ral·lelisme amb l’actualitat, però és
fàcil extreure’n lectures sobre la in-
visibilitat del poder: “El poder actua
així, sempre és ocult. La gent que

ens mana, no la coneixem, i ens fan
creure que són uns altres”, diu. I ai-
xò el porta a reflexionar sobre la
corrupció: “Una tendència a tenir
coses és intrínseca a la condició hu-
mana, però d’aquí a robar, a dedicar-
te a la política fent creure que ets
una persona altruista i després fer el
contrari, hi ha una diferència. Jus-
tificar que els polítics robin per això
és una fal·làcia filosòfica”, critica.
Per Oliver, l’estrès social i polític ac-
tual es pot il·lustrar amb la imatge
d’“un tsunami rere l’altre”: “És una
situació que atipa. Quan hi ha
aquests conflictes el poder es desta-
pa i et mostra que té la policia. Al fi-
nal, tot es pot resumir amb qui té la
policia. Perquè si protestes no pa-
gant a Hisenda, vindran dos polici-
es que et trauran de casa teva, que ja
no serà casa teva”.

Oliver no ha rebut encara ofertes
de cap companyia per interpretar
Un quilo d’invisible, però està “segur
que és perfectament adaptable, tam-
bé a nivell de pressupost”. A més de
fer moltes acotacions espacials,
també proposa que hi hagi un cos de
ball i banda sonora –ha compost tres
temes originals–. Roger Padilla, gui-
tarrista de Manel, ha fet les il·lustra-
cions del llibre. “La meva idea és que
el públic o el lector quedin absorbits.
Una obra ha de fer que l’espectador
s’oblidi d’ell mateix”.e

LAURA SERRA

BARCELONA. És el migdia. Es beu
un tallat. El segon del dia. Joan Mi-
quel Oliver s’ha llevat d’hora per ve-
nir de Mallorca a Barcelona per a
les entrevistes promocionals d’Un
quilo d’invisible, el seu debut en
l’autoria teatral. “He fet una comè-
dia clàssica, divertida. Si fos una
simfonia, voldria que fos agraïda
per al director”, defensa. Però els
personatges que s’ha inventat no
beuen res tan innocu com un cafè,
sinó xupitos de pintura que els fa
invisibles. “Pintant el meu estudi,
un amic em va dir: «T’imagines si
pintem això d’invisible? Anem a
Malloquímica i demanem: ‘Un qui-
lo d’invisible!’». Ho vaig trobar una
idea increïble”.

Aquest és el plantejament argu-
mental d’una obra que ha escrit en-
tre concert i concert d’Antònia Font
–els últims, per Galícia i el País
Basc–. Res a veure amb la novel·la
clàssica d’H.G. Wells. “No. Això de
beure un líquid i un antídot, que és
el gintònic, ho vaig veure en un ca-
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“Quan hi ha conflictes, el poder
es destapa i et mostra la policia”

Joan Miquel Oliver debuta en la dramatúrgia amb la comèdia ‘Un quilo d’invisible’

Comèdia fantàstica,
personatges de veritat
El teatre és l’última tecla artística
que toca Oliver, que, a més de mú-
sic, compositor i lletrista d’Antò-
nia Font, ha escrit poesia (Odissea
trenta mil), articles i novel·la (El
misteri de l’amor). No descarta fins
i tot fer cinema. D’Un quilo d’invi-
sible, la construcció dels personat-
ges va ser el més laboriós. “Volia
personatges versemblants. És fatal
fer dir a un personatge una cosa
que no fa per al seu caràcter”.
● Mané, pintor
Inspirat en un amic d’Oliver, és un
pintor de parets que se salta la llei
i compra pintura invisible. Té la
idea de robar a la veïna.
● Vinyet, decoradora
És una pija, callada però mala
persona, tacticista.
● Ella, la llogatera
Manaire, explosiva, impacient. No
dubta a aliar-se amb el pintor i
deixar a l’estacada el xicot.
● Ell, el pobre noi
Submís, introvertit, sincer i sense
personalitat.
● Esclaramunda
La veïna vella, viuda de tres marits
rics, multipropietària i xafardera.
El seu gos guardià es diu Xiste.

L’HOME INVISIBLE
El compositor, lletrista i

guitarrista d’Antònia Font juga
amb la possibilitat de ser

invisible en la seva obra de
teatre. FRANCESC MELCION


