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Javier Daulte uneix comèdia i absurd a 'Ets aquí?' 

• Joel Joan i Clara Segura s'instal.len al Romea a partir del dia 12

NÚRIA MARTORELL

El director i dramaturg argentí Javier Daulte és capaç de fer creïble la història més absurda. A Ets aquí?,
la seva última comèdia, narra la història d'una parella que decideix iniciar una vida en comú en un pis on
habita un home invisible. "Combino una actuació hiperrealista amb un argument inversemblant",
admet l'autor. Dos actors d'èxit, Joel Joan i Clara Segura, s'han posat per primera vegada a les ordres
d'aquest director que va començar el seu camí a Barcelona a les sales alternatives i que cada vegada
guanya més adeptes. Tots quatre --home invisible inclòs-- s'instal.laran al Romea del 12 de gener al 20
de febrer.

El protagonista masculí de l'obra, el televisiu i tot terreny Joel Joan, va destacar ahir en la presentació
del muntatge "la humilitat creativa" de Daulte. "En el moment en què els egocentrismes del
director, de l'autor i de l'actor se'n van de l'escenari és quan apareix el relat, el verdader
espectacle --va observar--. Aquest teatre de Daulte és com un petit miracle".

Clara Segura va reconèixer que quan va llegir el text per primer cop va ser incapaç d'"entendre de què
anava". Un misteri que va començar a desentranyar quan el muntatge va anar agafant forma. "Quan
Daulte escriu amaga el 50% de la informació i deixa que l'actor sigui el que expliqui el conflicte
escènic --va apuntar Joan--. Per això sempre se sorprèn que vulguin publicar les seves obres", va
afegir, mentre el dramaturg assentia amb el cap.

Daulte va demanar cooperació per part del públic i dels crítics. És a dir, que ningú expliqui les sorpreses
que depara un argument que té els espectadors en alerta durant l'hora i mitja que dura la funció. 
D'esquerra a dreta, Joan, Segura i Daulte, ahir, davant el Romea.
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