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El caos com a solució i problema

'Monòleg del perdó'

Juan Carlos Olivares
'Monòleg del perdó', d'Enric Casasses. Direcció: Enric Casasses i Mireia Chalamanch. Escenografia i vestuari: Susana
Fernández. Il·luminació: Xavi Valls. Intèrpret: Laia de Mendoza. Espai Brossa, 13 de gener.

Una actriu relata les seves històries memoritzades com una artesana que ordena els fils de l'ordit d'un
tapís. Entre l'aparent caos, es perfilen amb més nitidesa tres històries, relats amb un dibuix
reconeixedor: el conte de La reina de les neus d'Andersen, l'autobiografia de la cowgirl Calamity Jane i
el record d'un homeòpata i la seva família de Gràcia al llindar d'entrada i sortida de la Guerra Civil. Un
personatge de ficció, un personatge històric i els personatges de la nostra intrahistòria.
Diferents distàncies de la realitat per garbellar entre totes les seves trames la llibertat i la puresa
d'esperit, el llaç que uneix les seves històries. Un nexe que Laia de Mendoza descobreix davant el
públic amb els jocs malabars amb què Enric Casasses construeix el seu llenguatge poètic. El poeta
s'erigeix en el déu creador de la paraula. Del caos original en sorgeix un món ordenat en relats i
personatges que, al final, tornaran al desordre poètic. Una cosmogonia que respon a la prodigiosa
habilitat de Casasses de manipular la paraula, de mesclar registres, de descobrir les trampes dels codis,
de la fraseologia prefabricada.
Monòleg del perdó és un poema escènic de Casasses que respon amb eficàcia a la sofisticada llibertat
poètica de l'autor però que deixa molts interrogants sobre el seu valor com a peça teatral. Fins i tot
l'impecable treball de Laia de Mendoza es ressent de la imprecisió dramàtica del muntatge. Potser el
monòleg no té fronteres sobre les quals estendre la seva personalitat. Però en aquesta ocasió
l'espectador percep que la possible admiració es concentra en les cabrioles de l'autor i no en la realitat
immediata que apareix a l'escenari. Fins i tot la llibertat requereix un mínim de coherència, la suficient
per explicar per què Joana Calamitat mereix la categoria de personatge amb actriu mentre que les altres
històries s'han de conformar amb una bona rapsoda. Per què uns es mereixen una pel·lícula i altres un
llibre.
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