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Gemma Martínez fa la cara de drama que requereix el seu personatge en crisi, però nosaltres no podem evitar que se’ns escapi alguna rialla.

Ja està. Ja ha passat. Ahir
semblava impossible que po-
gués superar aquest neguit
interior que ocupava gaire-
bé tots els meus pensaments i
contaminava totes les meves
accions. I avui, en canvi, ho
veig tot d’una altra manera,
amb un altre tarannà, ben
bé –per expressar-ho amb les
mateixes paraules amb què
s’expressa la creadora d’a-
questa proposta escènica a
mig camí entre elmonòleg i
l’espectaclemusical– com si
m’hagués ficat al cos una xuta-
da d’eufòria. Però l’eufòria ho
té, això: et fa pujar tan amunt i
a tanta velocitat, que alhora et
pot fer perdre de vista el camí
que t’ha conduït allà dalt. I a
oblidar-ho tot, a actuar com si
no hagués passat res.
Com si ahir mateix no ha-

guessis cregut que mai més
no podries tornar a sortir
del forat en què havies cai-
gut. I tampoc és això; així no
anem bé. Com a mínim, Lara
Sendim (coguionista de sèri-
es com La Riera, Ventdelplà o
Majoria Absoluta) té molt clar
que tant d’oblit no ens porta
mai res de bo. A l’única cosa
a què ens porta és a ensope-
gar un cop més amb la matei-
xa pedra quan tornem a tro-
bar-la en el camí.

Vols dir que no estàs
fent massa drama?
Entenguem-nos; no és que la
Lara vulgui que ens passem la
vida capficats, recordant sem-
pre els mals tràngols; ella és
la primera que veu com a ne-
cessari i positiu deixar-los ar-
raconats. Però sense oblidar
que cal aprendre alguna co-
sa de la manera com els hem
anat arraconat. Tal com ve a
dir l’autora, un cop superat
el sot, ens entra aquella fal-
lera per la hiperactivitat que
condueix a l’amnèsia. Fins i
tot oblidem que, quan està-
vem en plena crisi, teníem la
sensació que érem al llindar
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Recordant els mals moments

de la fi del món. Doncs pot-
ser no n’hi havia per tant.
Esclar que això és fàcil dir-

ho ara, quan t’ho mires tot
des d’una butaca. Com farem
nosaltres, convertits en es-
pectadors als quals el pate-
tisme –resultar patètics en
moments així és quelcom que
de vegades ens agrada força;
això, cal no oblidar-ho– del
personatge que interpreta
GemmaMartínez, més avi-
at ens portarà a riure. Amb la
poca gràcia que ens faria que
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algú altre es rigués de nosal-
tres, quan som nosaltres els
que estem en fase patètica!

L’Alícia ja no viu aquí
I tampoc resideix al País de
lesMeravelles. En aquest
cas, l’Alícia forma part d’un
somni; segons la Lara, el re-
corregut que segueix la ne-
na de Lewis Carroll és com-
parable al somni revelador
que conduirà la protagonista
d’aquestmonòleg gensmo-
no (també és la Lara qui el
defineix així) cap a una mena
de revelació catàrtica. Quan
es desperti, el seu món haurà
canviat de forma radical sen-
se haver experimentat cap
canvi aparent. Ara sí que les
coses semblen ben clares! I
aquesta claredat es presen-
ta acompanyada d’una ban-

da sonora omnipresent que
mantindrà molt ocupada la
pianista Paula Sendim; com
si no en tingués prou amb les
tecles de l’instrument, a la
Paula li toca també omplir de
percussió i dels més variats
sons vocals els estats de crisi i
els posteriors moments eufò-
rics de la protagonista.
Per cert: no us ho he dit en-

cara, però la crisi que fa es-
clatar tot plegat és la crisi
provocada pel fet de superar
la barrera dels trenta. I ara
mateix, em sembla ja sentir
la rialla d’alguns i algunes de

vosaltres: per això, tants esca-
rafalls? Però és el que dèiem
abans: quan la crisi ataca,
ho pot fer pel més aparent-
ment banal (o fins i tot ridí-
cul) dels motius: la persona
afectada no pot fer altra cosa
quemirar-se el melic, amb el
convenciment que el seu pati-
ment no admet comparacions.
I nosaltres, vinga riure com si
res! Això, fins que el monstre
ens ataca, reproduïm el ma-
teix comportament i, com ens
adverteix la Lara, passem tot
seguit a oblidar-ho tot sense
aprendre la lliçó!

QUAN ES DESPERTI, EL
MÓN DE LA PROTAGONISTA
DE L’OBRA HAURÀ CANVIAT
DE FORMA RADICAL SENSE
HAVER EXPERIMENTAT CAP
CANVI APARENT


