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Imagina’t que ets a casa te-
va, mirant des d’una butaca
la casa que tens a l’altre cos-
tat del carrer o a l’altra ban-
da del pati veïnal. Una mica a
la manera com ho feia el Ja-
mes Stewart d’aquella obra
mestra d’Alfred Hitchcock
titulada La finestra indiscre-
ta. Però, a diferència del que
li passava a Stewart, el teu
acte de xafarderia no et por-
ta a descobrir cap assassi-
nat (encara que, en un sentit
emocional, també ho vingui
a ser), sinó a assistir a l’acte
final d’una ruptura amoro-
sa que sembla adreçar-se cap
a un punt sense tornada
possible. Un acte final que es
concreta en forma de truca-
da telefònica, i que tu només
pots seguir mitjançant una
de les parts d’aquesta parella
a punt de deixar de ser-ho;
l’altra part invisible és la que

RAMON OLIVER

La finestra indiscreta i la trucada
que cal retenir com sigui

hi ha precisament a l’altre
costat de la línia telefònica.
Doncs, si t’imagines així, si
et sents com aquest veí tafa-
ner que ha penetrat en la més
dolorosa intimitat aliena,
ja hauràs captat la manera
com el director Ivo van Hove
–un dels talents més inqües-
tionables amb què compta
el teatre europeu contempo-
rani– pretén que ens sentim
davant el seu muntatge del
que probablement és el mo-
nòleg dramàtic més cèlebre
del teatre del segle XX.

El dia que Mickey va
abandonar Minnie
L’associació amb la pel·lí-
cula deHitchcock que ens
pot provocar l’espai escè-
nic dissenyat per Jan Vers-
weyveldde ben segur que
no té res de casual si tenim
em compte la passió cinèfi-
la que Van Hove ha demos-
trat sempre: al capdavant de
la companyia Toneelgroep
Amsterdam, el director ha
presentat versions teatrals
demítiques pel·lícules de
Cassavettes, Bergman i Vis-
conti. I la importància que la
imatge virtual (enregistra-Reijn s’afegeix a la llarga llista de grans actrius que han interpretat el cèlebre monòleg de Jean Cocteau. FOTO: JAN VERSWEYVELD
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LA VOIX HUMAINE
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Després d’haver fet les seves

primeres passes (ja fa a la vora

quaranta-cinc anys) practicant

el mutisme total característic del

mims, quan Joglars es va decidir

a començar a parlar, ho va fer en

català, que per alguna cosa era

la seva llengua materna. Però

després, com sabeu, Joglars s’ha

passat anys i panys ben allunyat

tant d’aquesta llengua materna

com de la mateixa Catalunya, a

la qual va retornar la temporada

passada amb ‘El coloquio de los

perros’. Doncs bé: ara, Joglars (al-

leluia!) retorna també al català.

Tot i que ho fa amb un espectacle

en què alguns dels protagonistes

no saben ni parlar, perquè són

tendres criatures encara en ple

creixement. I com de contents

es posaran pares i educadors,

quan el nen o la nena pronunciï la

primera paraula!

De fet, igual de contents com es

posen cada cop que la criatureta

fa qualsevol cosa. I de quina

manera es desviuen perquè a la

criatureta no li falti mai res! I és

que els petits de la casa s’ho me-

reixen tot! O potser no tant? Voleu

dir que no ens estem passant

amb tanta protecció, i tanta vida

regalada, i tant consentiment, i

tanta preservació dels drets de la

infància? Voleu dir que no estem

criant una colla de petits monstres

consentits, vips tirànics que fan

el que volen amb aquests adults

que sovint volen que les seves

criatures gaudeixin de tot allò de

què ells no van gaudir?

Doncs Joglars troba que així

van precisament les coses. I,

encara que soni molt políticament

incorrecte, vol cantar la canya a

aquests nens convertits en abusa-

dors. ‘VIP’. DE RAMON FONTSERÈ I
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da o reproduïda en directe)
té als seus muntatges ens ha
quedat ben clara gràcies a les
dues visites anteriors de la
formació, gràcies a dos mun-
tatges (Tragèdies romanes i
The Fountainhead) tan acla-
paradors pel que fa al seu ni-
vell creatiu com pel que fa a
la seva complexitat tècnica.
Però, a l’hora d’apropar-se al
“fals” monòleg telefònic de
Cocteau (ben mirat, en reali-
tat es tracta d’un diàleg, en-
cara que les paraules de l’ho-
me absent només les puguem
deduir a través de les reacci-
ons i paraules de la dona pre-
sent)l’espectacularitat mul-
timèdia d’aquelles propostes
quedava fora de lloc.
Del que es tractava en

aquest cas era d’apropar-se
al vidre d’una solitària fines-
tra rectangular darrere de
la qual només podem veu-
re una dona plena de neguit
que vesteix una samarreta
estampada amb les imatges
de Mickey i Minnie, dins una
habitació del tot buida.

Entre Beyoncé i Paul Simon

Aquesta dona, que abans de
caure en les mans de Hali-
na Reijn (aclamada per la se-
va interpretació) ha passat ja
per les d’actrius llegendàries
com ara Anna Magnani, In-

grid Bergman, Simone Sig-
noret, Liv Ullman i Sophia
Loren, espera amb desespe-
rada esperança la darrera
trucada de l’home amb qui
ha conviscut al llarg de cinc
anys, que continua estimant
apassionadament, però que,
pel que sembla, ha decidit
abandonar-la.
I, com sabreu molt bé si heu

vist algun cop l’obra o conei-
xeu la seva també molt re-
presentada versió operís-
tica amb música de Poulenc
–aquesta mateixa tempora-
da ha passat pels escenaris
del Liceu i del Teatre Akadè-
mia–, davant aquesta darrera
oportunitat, davant aquesta
trucada que pateix constants
interrupcions, pensa fer ús de
tots els recursos disponibles
per evitar el fatídic desenllaç:
la tendresa, el crit, la súpli-
ca, la ironia un punt esfe-
reïdora… No diuen que en la
guerra i en l’amor tot s’hi val?
Especialment quan veus que
la batalla sembla perduda.
L’habitació buida es transfor-
ma així en una bona metàfora
de la buidor radical que sent
la persona abandonada, men-
tre la Beyoncé de Single La-
dies (Put a Ring on It) i el Paul
Simon de 50 Ways to Leave
Your Lover li serveixen de
significativa banda sonora.

Joglars ens ofereix una visió irònica dels molts nens malcriats que corren pel món. FOTO: DAVID RUANO

La meva criatura és el rei de la casa!


