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El dia de Cap d’Any, l’Ester, 
radiofonista al servei de 
salvament marítim, té una 
urgència i marxa corrents al bany. 
Quan torna, l’Aurora s’ha 
enfonsat, per culpa d’una 
tempesta èpica, i només ha 
sobreviscut en Jofre, que navega 
sol en un bot envoltat d’ossets 
de peluix bornis. En Roger pilota 
un helicòpter que va al seu 
rescat. Així comença la trepidant 
Blau, obra de Ferran Joanmiquel 
que arriba a la Beckett amb 
Manel Barceló, Francesc Ferrer i 
Berta Giraut, i Jordi Prat i Coll 
com a director de la nau. Una 
peça on cap dels tres 
personatges s’arribarà a veure, 
element fonamental per 
entendre el repte que va assumir 
l’autor quan va decidir escriure 
“l’obra més convencional i 
difícil” que ha fet mai.

“Què passa si els 
personatges estan físicament 
separats els uns dels altres, 

aïllats, però necessiten 
comunicar-se?”, es va preguntar 
Joanmiquel. En el fons, el que 
volia era transmetre la sensació 
de solitud, una cosa molt seva, 
element recurrent –i assumit– 
de les seves obres.

Però a Blau res no serà el que 
sembla. Vaja, que passaran 
coses ‘rares’, tot i que hi caureu 
de quatre grapes, sense que 
poseu en dubte res. Ja us hem 
avançat el tema dels ossets. I 
n’hi ha més. De fet, li diem a 
l’autor que podríem etiquetar la 
peça de ‘simbolista’, fins i tot 

agermanar-la amb Maeterlinck. I 
ell somriu i fa una altra volta de 
rosca, tot recordant les imatges 
que Prat i Coll ha suggerit als 
actors mentre assajaven l’obra: 
Salvador Dalí, Max Ernst, Giorgio 
de Chirico... “Tot el que surt ve 
de l’inconscient, d’haver-me 
deixat portar per les imatges”, 
confirma el dramaturg.

L’obra va del naixement a la 
mort, i Joanmiquel ens ajuda 
una mica a l’hora de desxifrar el 
seu univers simbòlic. Els ossets 
malgirbats, per exemple, fan 
referència a la infantesa 

DOS REFERENTS

KOLTÈS
Si hi ha un autor a qui Ferran 

Joanmiquel li deu coses, no és altre 
que Bernard-Marie Koltès. Aquella 

poètica, aquelles frases inacabables, 
el tenen atrapat.

SCHIMMELPFENNIG
A nivell formal, el referent de 

Joanmiquel és l’alemany Roland 
Schimmelpfennig. Veure ‘La nit àrab’ 

li va canviar la vida: va saber que 
podia fer el que li vingués de gust!

trencada. I la bengala serà 
sinònim de mort. “He buscat 
imatges poc convencionals per 
crear un pòsit a nivell de 
sensacions, emocionals, en els 
espectadors”, assegura l’autor.  
El llenguatge és elevat, ple de 
referències. És un goig per a 
l’oïda.

Joanmiquel, a més, està de 
sort, ja que pot comptar-se ja 
entre l’escassa nòmina de 
dramaturgs que no es veu 
obligat a dirigir la seva obra. 
Serà la primera vegada que 
treballa amb Prat i Coll, i la 
decisió de triar-lo és plenament 
seva. Des que va veure Vespres 
de la Beata Verge d’Antonio 
Tarantino a la Beckett que tenia 
clar que el director havia 
d’interpretar la seva partitura. 
L’ha deixat fer. I encara són 
amics.

Blau s’estrena a la Sala 
Beckett el dimecres 8.

Sobre ossets  
i naufragis

Ferran Joanmiquel 
escriu una obra 

surrealista sobre la 
solitud. Andreu 

Gomila pregunta 
per Maeterlinck
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