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Formidable

CRÍT ICA DE TEATRE

Moment de l’obra protagonitzada i dirigida per Ramon Fontserè

Mario Sasot

Saragossa

JAVIER CEBOLLADA / EFE

Joglars estrenen a Saragossa el seu al·legat irònic contra la dictadura de la infantesa

Retratdelpetit tirà

Amb l’aforament atapeït i gran
expectació s’estrenava dijous al
teatre Principal de Saragossa l’úl-
timmuntatge de Joglars:VIP, di-
rigit per Ramon Fontserè, al seu
torn actor protagonista. Enparau-
les d’aquest, “l’obra planteja una
reflexió, en clau irònica o carica-
turesca, sobre la sobreprotecció
dels nens en la societat actual”.
“L’atenció excessiva sobre els
nens per part de la família i el seu
entorn –continua Fontserè– està
fent d’ells uns tirans, fins al punt
que ens porta a preguntar-nos,
una vegada aconseguida la pro-
tecció a la infantesa, qui ens pro-
tegeix a nosaltres d’ella”.
Sobre una escenografia molt

austera, de caires futuristes i ex-
pressionistes, on predominen el
plàstic, la llumde neó i les estruc-
tures metàl·liques, es van desgra-
nant les successives etapes de la
vida d’un nen, des de la seva prò-
pia concepció, amb una surrealis-
ta i ben coreografiada escena de
sexe que va provocar les prime-
res rialles massives del públic,
passant pel part, la primera infan-
tesa, l’adolescència, l’escola...
El text de l’obra, que dura uns

90minuts, està trufat de frases hi-
perrealistes extretes del llen-

guatge adult habituals en el trac-
te amb la infantesa. Entre elles es
barregen crits, onomatopeies i
tot un llenguatge interposat
transmès a través d’artefactes
com micròfons, xiulets, el tocar
dels timbals i fragments demúsi-
ca clàssica. Tot això aporta, de ve-
gades, solemnitat per a més glò-
ria del petit sàtrapa encarnat per
Fontserè, i altres, el sublim
ridícul en què els pares cauen
–caiem– en el tracte amb els seus
infants. Aquesta dualitat entre
els diàlegsmés explícits i elsmis-
satges més simbòlics, no sempre
era acollida favorablement pel
públic de l’estrena: en ocasions

grinyolaven, per exemple, els
plors i balbotejos del nadó, poc
naturalistes.
Tornant a les diferents fases

del desenvolupament del nen, els
cinc actors (a més de l’esmentat
Fontserè: Pilar Sáenz, Dolors Tu-
neu, Xavi Sais i Xevi Vilà), que

desenvolupen 30 personatges di-
ferents, recreen situacions en les
quals l’espectador es veu de ma-
nera vergonyant implicat: els ex-
cessius regals al nadó, les gasta-
des semblances del nounat amb
tal o tal familiar, l’actitud submi-
sa dels progenitors davant els
nos del nen, l’autisme digital dels
adolescents, etcètera.
Potser l’esquetx més aconse-

guit i que més impacte produeix
a un públic còmplice i entregat
com el de l’estrena absoluta de
l’obra és el que reflecteix el com-
portament del nen a l’escola. El
tractament hiperbòlic, despietat
i esbojarrat d’aquest tema per
part de Joglars s’ajusta com un
guant a la crua realitat viscuda
avui dia a les escoles. D’altra ban-
da, la decoració minimalista i de
caires futuristes del grup teatral
català transportava per moments
els personatges a un altre món,
com si l’actual anòmala relació
entre pares i fills pertanyés a una
altra galàxia. La mateixa esceno-
grafia va portar algun sector del
públic a veure en Lucas, el nen-
dèspota deVIP i de les nostres so-
cietats, un nou Petit Príncep de
Saint Exupery caigut sense rumb
del més llunyà dels asteroides.
Joglars durà a l’octubre l’obra

alMaríaGuerrero deMadrid i se-
guirà el seu periple per l’Arriaga
de Bilbao i el Buero Vallejo de Sa-
lamanaca. ACatalunya no es veu-
rà fins a la tardor del 2015.c

“Un cop aconseguida
la protecció a la
infantesa, qui ens
protegeix d’ella?”,
es pregunta Fontserè

Novecento

Autor: Alessandro Baricco
Direcció: Genoveva Pellicer
Lloc i data: La Seca (17/IX)

JOAN-ANTON BENACH

A La Seca acaba de tenir lloc
una reestrena excepcional:No-
vecento, “la llegenda del pianis-
ta de l’oceà”, un monòleg
d’Alessandro Baricco (Torí,
1958) majestuosament inter-
pretat per Pep Jové i dirigit
per Genoveva Pellicer. L’èxit
de l’obra, l’any passat, amb
molts espectadors al carrer,
ha aconsellat tornar-la a fer.
Vet aquí una nova ocasió per
comprovar que, ben sovint, el
millor teatre és fruit de la mo-
dèstia espectacular. En aquest
cas, un local petit, una senzilla
escenografia de Paco Azorín,
uns subratllats audiovisuals i
els relleus plàstics de la parau-
la ben dita en la intimitat per
un gran professional, poden
aconseguir resultatsmés grati-
ficants que molts muntatges
de lluentors formals i reparti-
ment generós. Tanmateix, el
monòleg es presta al relat de
proximitat, com un conte fan-
tàstic a la vora del foc.

Novecento és la història
d’una criatura que el 1902 va
ser trobada sobre el piano del
transatlànticVirginian, i que va
rebre el nom de Danny
Boodman T.D. Lemon i el re-
nom de Novecento i va viure a
bord del vaixell, que viatjava
entre Amèrica i Europa. Nave-
gant a perpetuïtat, Novecento
es va consagrar al piano, del
qual va ser un veritable virtuós,
segons explica el monòleg del
seu íntim amic Tim Tooney, el
trompetista de l’orquestra del
Virginian a qui Alessandro Ba-
ricco dóna tota la paraula.
El relat de Tooney/Jové té

la calidesa de la llarga amistat
que se suposa ha unit el narra-
dor amb el personatge absent,
la calidesa d’una afectuosa
complicitat entre els dos mú-
sics. Les emocions que circu-
len perNovecento dibuixarien
una gràfica amb línies planes,
amb pendents i ones més o
menys suaus, però també amb
altes agulles agitades que com-
mouen l’espectador. És, amb
d’altres, el cas explicat del
duel pianístic entreNovecento
i Jelly Roll Morton –que s’au-
toatribuia l’invent del jazz–,
guanyat pel primer i quemena
Pep Jové a una nova explosió
d’alegria exultant acompanya-
da de gestos d’una convincent
plasticitat.
Dic que aquesta ha estat

una reestrena excepcional per-
què, certament, no és habitual
que un actor conegut i aplau-
dit al llarg de més de vint-i-
cinc anys ens descobreixi de
sobte un amplíssim repertori
de recursos interpretatius
com ho fa Pep Jové. Uns mi-
nuts abans del final l’actor en-
cara sorprèn amb una muta-
ció formidable: Tim Tooney
es converteix enNovecento, el
personatge biografiat, l’indivi-
du que abans de morir s’en-
duu elmar sencer enunamale-
ta, la seva única pàtria.c
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