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TeatreEstrena a l’AlmeriaTeatre d’unapeçadeGemmaBrió
que, comen les tragèdies clàssiques, intenta fer assumible la fatalitat

La tragèdia i el dia a dia
EDUARD MOLNER

Llibert és la història d’un nen que
només viu 15 dies. Pocs arguments
s’expliquen tan fàcilment. Ja se
sap que l’art és el com i no el què.
Sempre expliquem les mateixes
històries; el que les fa universals o
petites és la manera d’explicar-les.
Els anys atorguen universalitats.
D’entrada, el que sí que podem
escatir de qualsevol obra és l’empa-
tia amb el nostre temps i la nostra
circumstància. L’espera, per exem-
ple. Enunmónde satisfaccions im-
mediates, en un món de respostes
precises, científiques, exactes, l’es-
pera és la pitjor tortura. PerquèOc-
cident ha bescanviat la vida real
per una seguretat de cartó pedra, i
l’espera no se suporta, però tam-
poc l’accident, la malaltia o la
mort.Malgrat tot, l’espera defineix
la contemporaneïtat, ja sigui l’espe-
ra fèrtil de les passejades de Wal-
ser o l’espera confusa i estèril de
Lost in translation. És el temps en
suspensió, és la transició envers al-
guna cosa, algun lloc, alguna nova
manera de ser.
Llibert mostra la desesperació

de l’espera. Una espera que es dis-
tribueix en un temps volgudament
fragmentat. Fragmentació d’un
temps per donar entrada a la seg-
mentació de les emocions. Una al-
tra sintonia amb els nostres dies.
L’espectador d’aquest muntatge

ha d’estar disposat a viatjar en un
Dragon Khan emocional. Però ai-
xò no hauria d’espantar a ningú;
ans al contrari, perquè el món,
agradi o no, no s’atura pel fet de
viure un drama. És el desig, d’im-
possible satisfacció, del lament per
la mort del company a Funeral
bluesd’Auden: “Stop all the clocks,
cut off the telephone, / prevent the
dog from barking with a juicy bo-
ne, / silence the pianos and with
muffled drum / bring out the cof-

fin, let themourners come” (Pareu
tots els rellotges, desconnecteu
tots els telèfons, /doneu al gos, per-
què no bordi, l’os més suculent, /
silencieu els pianos, i amb timbals
amortits / emporteu-vos el fèretre,
i que entrin els amics).
Elmónno s’aturamalgrat el nos-

tre dolor: “Despertador, les set,
que bé que he dormit! Tirallet!
Ronda de Dalt, no hi ha gaire tràn-
sit, i això que és undissabte comer-
cial. Pàrquing, abonaments trimes-
trals. Toca’t els collons! Clac, clac,
clac, clac, clac... Peix pallasso: ano-

rac, bufanda, bossa... Mans... No!
Mòbil! Silenci... Dins les calces...
Ara sí:mans, sabó... Colzes, dosmi-
nuts, ai! Crema! Bon dia, bon dia...
pares nous... Quina cara fan? No hi
ha paper... agafa’n de la sala d’alle-
tament...Nevereta, tres llets... El ca-
lostre congelat, s’entén...? Llibert,
llit 1, box 21. Saludo les infermeres.
Em miren d’una manera estra-
nya... M’han de dir alguna cosa? Ja
veig el llitet. Ja arribo! Ja hi sóc! Ja
el veig! Bon dia, Llibert, amor
meu!”. A Llibert escoltem aquesta
lletania d’una rutina diària una,
dues, tres vegades...Més potser. És
unamena de cor grec que acompa-
nyadesdel sentit comú la continuï-
tat de la vida i destil·la fins i tot
humor. Efectivament, el món no
s’atura i ens condueix per una
muntanya russa de què és difícil
sostreure’s. Per això cal somriure
en la pitjor situació. Cal afluixar,
distendre, per mantenir la tensió.

La tensiómàxima d’haver de re-
nunciar al quemés s’estima. Lama-
teixa ciència que salva vides també
pot situar el patiment més enllà
del que és humanament accepta-
ble. Llavors l’escalfor s’ha de sentir
com es pot a través de la fredor de
la tecnologia mèdica. Una mare
que canta al seu nadó rere un vi-
dre.Oel professional que se sappo-
sar a la pell de l’altre. Una de les
escenesmés ben escrites d’aquesta

peça és un diàleg que juga amb els
sobreentesos. La que fa esperar, la
doctora, confia en la intel·ligència
de la que espera, la mare, per no
haver de verbalitzar el que costa
tant de dir. Costa de dir perquè el
que no es diu –l’accident, la malal-
tia, la mort– sembla que s’allunya
quan no s’anomena. La seva veri-
tat, la seva realitat s’empetiteix. La
il·lusió del progrés entén la mort
com un fracàs o, com deia Terenci
Moix, com una “gran estafa”.
Llibert combina una narrativa

de fets, que té gairebé valor docu-
mental per la seva versemblança
–amb detalls mèdics precisos i es-
tratègies interpretatives naturalis-
tes–, amb moments de teatralitat
esbojarrada i fins i tot fantasiosa.
Combina la presentació d’esdeve-
niments successius amb un joc
d’objectes més o menys metafòric.
Però estem en temps d’un teatre
obvi, i la peça se’n fa ressò. Hi ha
voluntat d’una veu explícita, no es
demanen esforços d’enteniment a
l’espectador, més enllà de convi-
dar-lo a seguir una sintaxi escèni-
ca marcada per una pluralitat de
rols que entren i surten d’escena a
gran velocitat.
GemmaBrió, l’autora de la peça,

també interpreta l’Ada, i en aquest
paper ha de transmetre la vivència
d’una mare que vol el millor pel
seu fill, i per això arriba a la renún-
cia. Però el desafiament de l’altra
actriude lapeça, TàtelsPérez, tam-
bé em sembla majúscul, perquè es
desdobla enunamultituddeperso-
natges, que van dels molts doctors
que tracten en Llibert fins a en
Vicent, el company confós, adolo-
rit, extraviat, el pare. Més sintonia
del text ambel nostre temps.Elmi-
llor de la literatura de Richard
Ford (The sportswriter, Indepen-
denceday,The lay of the land,Cana-
da) és el naufragi del papermascu-
lí, incapaçde superar les grans pro-
ves de la vida amb l’enteresa de les
dones.Llibertmostra la vulnerabili-
tat masculina, tant com la capaci-
tat de superació femenina.
Al costat de les dues actrius,

Mar Orfila, la cantant Mürfila,
amb la seva omnipresent guitarra
elèctrica, disposada a portar l’es-
pectador a territoris inexplorats,
on la paraula i el gest no arriben,
gràcies a distorsions i melodies.
Ella és el cor de què parlàvem, no
s’explica la tragèdia sense el cor i
el seu cant.
Aquesta tragèdia que va néixer

fa més de 25 segles d’una necessi-
tat humanadeconstruir un relat as-
sumible de la fatalitat. Perquè el
destí no és en mans humanes i so-
vint deixa l’individu trasbalsat sol i
nu amb les úniques eines de la
inquietud, la intel·ligència i la crea-
tivitat. Eines que fan seure el cava-
ller bergmanià davant del tauler
d’escacs i fer front a l’adversari pro-
vinent del que noes coneixmentre
es guanya temps per trobar soluci-
ons als dubtes. Tal vegada Llibert
és la resposta, omplir de significat
una existència de 15 dies. |
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‘Llibert’ combina
una narrativa gairebé
documental amb
moments de teatralitat
esbojarrada i fantasiosa


