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Voleu saber el que significa
actuar en un teatre no ja sota
la pressió d’enfrontar-se ca-
da dia a lamirada d’espec-
tadors i crítics, sinó sota la
pressió de no poder preveure
si una bomba caurà damunt
teu al llarg de la representa-
ció? Doncs només heu d’apro-
fitar l’oportunitat i pregun-
tar-ho a la gent de Kamerni
Teatar 55, una companyia que
va mantenir obertes les por-
tes de la seva sala fins i tot
durant els dies més durs del
setge de Sarajevo. I una com-
panyia que, després d’haver
viscut l’hecatombe d’aquella
guerra que va recordar a Eu-
ropa i al món sencer amb qui-
na facilitat el decorat urbà
aparentment més civilitzat i
habitat per veïns ben avin-
guts pot esdevenir un deco-
rat de barbàrie en què tothom
s’ha transformat en enemic

RAMON OLIVER

Mentre ens amaguem dels
soldats, podem jugar a soldadets

prou difícil, protegir-se dels
perills que neixen en el pro-
pi interior resulta una tasca
encara més complexa. L’Hel-
ver és un noi afectat d’una
minusvalidesa intel·lectu-
al per al qual la guerra de ve-
ritat no presenta cap mena
de diferència de passar-se el
dia jugant a soldats, i per al
qual resulta ben fàcil quedar
enxampat en les xarxes del
pensament totalitari en què
cauen també com mosques
tants altres nois que no pa-
teixen cap mena de limitació
intel·lectual. Fer-li entendre
això a l’Helver sembla fora
de l’abast de la Carla. Però
ho intenta, al llarg d’aques-
ta tensa nit en què, tal com
diu la companyia que presen-
ta ara a casa nostra aquest
espectacle que no ha deixat
de representar-se per diver-
sos escenaris internacionals
des de la seva estrena fa més
d’una dècada, dibuixa un
món sense lloc per a les vícti-
mes en què ressonen totes les
guerres del segle XX.

La trilogia dels anaerobis
Així és com Ingmar Vill-Karanovic(una actriu habitual en el cinema Kusturica) en companyia de Bravo.

KAMERNI TEATAR 55 ARRIBA AL GREC DES DE SARAJEVO I ENS TRANSPORTA A LA DÈCADA DELS

ANYS 30 PER DONAR-NOS A CONÈIXER L’INTENS TEATRE DE L’AUTOR POLONÈS INGMAR VILLQIST

de tothom, sap molt bé el pe-
rill que implica passar-se el
dia jugant a soldadets. Espe-
cialment quan els carrers van
plens de soldats de debò,
militars i paramilitars que
volen que siguis un dels seus.
Quelcom que també sap molt
bé la protagonista d’aquesta
peça escènica. Ella i el seu fi-
llastre resideixen en un país
indeterminat de l’Europa de
fa vuitanta anys; un país en
què el feixisme s’està estenent
com una taca d’oli i les bara-
lles ideològiques s’han trans-
format ja en terribles enfron-
taments armats.

L’habitació dels horrors
Al llarg de la nit a què fa re-
ferència el títol de l’obra, la
Carla intenta protegir-se a
ella mateixa i protegir el seu
fillastre Helver tot tan-
cant-se en una habitació.
Però, si protegir-se dels pe-
rills de l’exterior ja resulta
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Ara, i gràcies a lamolt oscaritzada
pel·lícula que serveix de punt de
partida d’aquest espectacle, tots
ho sabem: darrere l’encertada
entonació d’un rei que s’ha de
dirigir al seu poble quan aquest
acaba d’entrar en guerra i
que en unmoment així no es
pot permetre ni elmésmínim
tremolor de veu, pot ser que
s’hi trobi l’extenuant treball
d’un logopeda atípic. El príncep
Albert, el futur Jordi VI, no havia
pas nascut per heretar la corona.
Però els capricismatrimonials del
seu germà Eduard van fer que la
corona acabés finalment al seu
cap. I llavors, aquella tartamude-
sa que sempre l’havia avergonyit
va passar a convertir-se en un
veritable problema d’Estat al
qual calia posar remei. Tot això,
comdeia abans, segur que ja ho

sabeu si vau veure aquella bona
pel·lícula de TomHooper que
MagüiMira ha volgut traslladar a
l’escenari. Però el que potser no
sabeu és la forta identificació que
l’autor tant del guió original com
de la seva adaptació teatral ha
sentit des de sempre amb aquest
rei: des que, fugint dels bombar-

dejos de Londres, la seva família
va emprendre el viatge en vaixell
cap als Estats Units i aquest
vaixell va ser alhora bombardejat
pels avions del Tercer Reich, cosa
que va provocar en David Seidler
–una criatura de tres anys– un
traumàtic tartamudeig del qual
no es va poder lliurar fins arribat
a l’adolescència. No és estrany
que en David decidísmés tard
que aquell rei disposat a superar
les seves limitacions s’havia de
convertir en el seu heroi de refe-
rència. ‘EL DISCURSO DEL REY’. DE
DAVID SEIDLER. DIR.: MAGÜI MIRA.

INT.: ADRIÁN LASTRA, ROBERTO
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quist –un nom destacat de la
nova dramatúrgia polonesa–
ha batejat les tres obres que
ha escrit protagonitzades
per personatges condemnats
a viure unes relacions perso-
nals que els deixen com qui
diu sense oxigen.
Tres obres en què la disca-

pacitat física o mental sem-
pre fa acte de presència, i
en les quals trobem també
sempre la petjada d’un pas-
sat que continua provocant
greus trastorns en el pre-
sent. Una trilogia en la qual
l’autor reconeix el pes espe-
cífic del seu propi passat, de
la seva pròpia infància vis-
cuda en un barri obrer i ple
de gent marginal de la ciu-
tat de Chorzów. Allà va ser
criat per la seva àvia i la seva

mare, pel que sembla del
tot dominada emocional-
ment per la figura de la tot-
poderosa iaia.
Allà, a partir de l’exemple

matern, va començar a en-
tendre el que significa viure
de manera submisa mentre
dins teu s’agita el desig de
llibertat i independència. I
allà va aprendre a observar
el món des de la perspecti-
va que li oferia una germa-
nastra seva que havia nascut
amb la mateixa mena de li-
mitacions mentals que l’Hel-
ver. Una germanastra que
estima i odia alhora, de la
qual se sent molt proper i a
la qual deu imatges defor-
mades de la realitat que de
vegades l’han espantat, però
que encara ara l’inspiren.

Lastra interpreta Jordi VI.

El meu heroi és encara més tartamut que jo

HELVEROVA NOC(LA NIT D’HELVER)
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