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L’ombra al meu costat
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JOAN-ANTON BENACH

“Jo he perdut i m'he perdut, i
sé que la recuperació és possi-
ble”, declara Marilia Samper
(São Paulo, 1974) en el progra-
ma de L'ombra al meu costat.
L'obra parla de la pèrdua i de
l'absència de les persones que
més estimem. I del dolor, la de-
solació i el desesper conse-
güents, però també, en un final
breu i apaivagador, de les feri-
des que es tanquen, de forma
més o menys prodigiosa: és la
coda poètica a una intel·ligent
simfonia mortuòria. En posar-
se com a testimoni personal
d'aquest procés, la dramaturga
no famés que apuntar una auto-
ritat moral sobre el que ha es-
crit, és a dir, sobre la lògica dels
fets, les paraules i els senti-
ments que discorren per l'esce-
na.
Certament hi hamoltamadu-

resa en una peça que supera de
molt les idees de tempteig i
d'aprenentatge inherents al Pro-
jecte T6 del Nacional. De fet,
L'ombra al meu costat, amb
pocs retocs, podria instal·lar-se
per mèrits propis en qualsevol
teatre comercial que programés

amb una mínima exigència.
D'entrada, dues històries fa-

miliars s'entrecreuen en la pe-
ça: la d'un fill traumatitzat de fa
temps per lamort de la sevama-
re i que, per aquesta raó, conviu
amb el pare en una tensió per-
manent, i la d'una parella casa-
da que pateix la pèrdua de l'Al-
ba, la seva filla adolescent, mis-
teriosament desapareguda des-
prés d'una festa de cap de set-
mana. Almarge d'aquests perso-
natges i del seu drama, l'obra
presenta unmatrimoni de vells,
l'ocupació preferent dels quals
és discutir sobre qui s'ha demo-
rir primer; al capdavall d'una vi-
da prou feliç, la por a la mort de
l'altre és la seva gran preocupa-
ció.

La tragèdia que viuen els pa-
res de l'Alba és l'eix principal
d'un text revelador de les res-
postes que posseeix l'autora da-
vant les reaccions de la natura-
lesa humana, torturada per uns
esquinçaments interiors difícil-
ment suportables. La parella es-
table, plena d'il·lusions, que l'es-
pectador descobreix en una im-

millorable entesa conjugal, s'es-
querda per culpa de la dissort i,
de seguida, la desesperació me-
na la dona a una absurda irra-
cionalitat, que arrossega el
marit per un pendís indetura-
ble de desavinences i retrets.
Com és norma del Projecte T6,
Marilia Samper és, alhora, la
directora de l'espectacle i en
aquest vessant mostra, també,
una traça notable. A L'ombra al
meu costat hi ha una excel·lent
articulació del moviment escè-
nic i s'hi endevina una atenta
guia del seus intèrprets, tot i
que la majoria, pel seu bon ofi-
ci, li deuen haver fet la feina fà-
cil a l'autora.
Cal destacar per damunt de

tot la formidable actuació
d'Àlex Casanovas, perfecta-
ment ajustada en els matisos
que demana el personatge del
pare de l'Alba, assetjat pel pro-
pi dolor i per la sobtada enemis-
tat de la dona. Brillant i del tot
convincent, l'actor ha d'ento-
mar les rèpliques de Cristina
Plazas, esplèndida en una ges-
tualitat molt expressiva, com-
movedora a estones, tot i els
lleus problemes de dicció. De la
companyia estable del T6, molt
bé David Vert, Òscar Castellví i
Anna Moliner (Alba), i ben ca-
racteritzats els “vells” Àngels
Poch i Oriol Genís, cordialment
enjogassats. La bona escenogra-
fia d'Enric Planas llueix sobre-
tot al final de l’obra, quan per la
màgia boscana, l'espai s'omple
de la llum blanca del més enllà i
les ombres viatgen en pau, alli-
berades, se suposa, de les servi-
tuds terrenals.c

Formidable actuació
d’Àlex Casanovas,
ajustada als matisos
d’un personatge
assetjat pel dolor
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H
i ha dies enquè l’at-
zar es conjura a fa-
vor nostre. El di-
vendres 4 de maig

va ser un d’aquells dies per a
l’escriptor barceloní JaumeCa-
bré. Almatí, s’anunciava el pre-
mi de la Crítica Serra D’Or per
la seva última novel·la,
publicada el setembre
del 2011, Jo confesso
(Edicions Proa). Enca-
ra que el premi no té
dotació econòmica, ja
que es lliura a novel·les
publicades, té el presti-
gi de la revista que li dó-
na nom, editada per
l’Abadia deMontserrat,
i de la seva transcen-
dència parla l’assis-
tència a la lectura del
veredicte de la presi-
denta del Parlament, Núria de
Gispert, juntament amb l’abat
de Montserrat, Josep Maria
Soler.
Tot i ser grata, aquesta era

només la primera de les sorpre-
ses del dia, ja que entrada la tar-
da es va saber que Jo confesso
havia obtingut també el premi
denovel·laMariaÀngels Angla-

da, que lliura l’institut Ramon
Muntaner de Figueres. El jurat
va fer constar en acta que
l’obra és rellevant quant al què:
“un magne tapís dels valors i
contravalors amb què s’ha tei-
xit la turmentada història euro-
pea, deixant obertes preguntes
que pertanyen al més profund
de la condició humana”, però

també el com: “L’ambiciosa es-
tructura narrativa provoca una
profunda reflexió sobre la gra-
tuïtat del mal i el sentiment de
culpa al llarg d’unes històries
que s’entrecreuen hàbilment
en diferents espais geogràfics
d’Europa, de la tardor de l’Edat
Mitjana fins a l’època actual”.
Un dia per emmarcar.c

L’escriptor guanya els premis Serra D’Or i
Maria Àngels Anglada per ‘Jo confesso’

Elmomentde
JaumeCabré


