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'Sota el til·ler'

L'emoció de les vides invisibles

Juan Carlos Olivares

'Sota el til·ler', de Conor McPherson. Direcció: Xico Masó. Espai escènic i vestuari: Joan Galí.
Il·luminació: August Viladomat. Amb: Jacob Torres, Pere Eugeni Font, Xavier Pujolràs Novich. Sala
Beckett.

N'hi ha que es perden en la immensitat de l'univers per explicar els misteris de la vida; n'hi ha que
descobreixen en el microcosmos d'un bassal la metàfora perfecta per entendre l'existència. Conor
McPherson pertany a la segona categoria. Tant La presa com Sota el til·ler s'aixequen sobre les
vivències i els éssers invisibles. Herois dramàtics del que es coneix com a intrahistòria, la història que
no mereix ni una línia als llibres de text i, amb una mica de sort, ni mitja a les pàgines de successos.
Teatre de l'anonimat.

A Sota el til·ler un atracament irromp sense convertir-se en argument per a un drama social. Una falsa
acusació és a punt de fer-se tragèdia, però el fluir de la normalitat se l'empassa en una nit de consol de
sofà. Tot -des de la cicatriu de l'absència de la mare fins a l'estrès de l'asfíxia econòmica- té el
protagonisme d'un "formigeig a l'estómac", com diu el personatge més jove.

Per a McPherson és més important mostrar el plaer del relat personal, la capacitat de l'ésser humà de
construir-se la pròpia llegenda amb la pròpia vara de sinceritat o autoindulgència. Amb aquesta
sinceritat -ambigua, sesgada- es presenten els tres personatges de l'obra (dos germans i l'amic de la
germana) davant el públic. Uns personatges que en qualsevol altra circumstància serien invisibles per a
l'espectador.

Transformar l'insignificant en el centre d'atenció és un repte per al director i els seus actors, i Xico Masó
supera el difícil programa de partida. A excepció del guarniment innecessari d'una realitat paral·lela, el
muntatge de Masó és una parada de control dramàtic de la intranscendència. Els tres intèrprets recreen
els seus personatges amb un mínim de maquillatge psicològic, una economia de mitjans, de gestos,
d'entonació, d'accents, que assoleixen el seu objectiu: connectar amb el públic i fer-li veure el valor
d'unes vides d'autor, encara que siguin invisibles.
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