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Compartir pis amb l'home invisible

Clara Segura i Joel Joan protagonitzen al Romea la comèdia 'Ets aquí?', del director i autor
argentí Javier Daulte

Marta Monedero

'Ets aquí?' 
Teatre Romea
Del 12/01 fins al 20/05

Què pot passar quan una parella se'n van a viure junts i han de compartir pis amb un home
invisible? Doncs, en l'imaginari del dramaturg i director Javier Daulte, gairebé de tot. El seu
mèrit? Fer creïbles realitats impossibles.
Després d'haver-se'n estrenat una versió en anglès, fruit d'un encàrrec del Festival Fronteras de Teatro
Latino de Londres que després va passar a l'Old Vic Theatre, i d'una altra en castellà, estrenada a
l'Argentina i que també es va poder veure al festival Temporada Alta, el Romea acull Ets aquí?, la nova
proposta amb què Javier Daulte fa el salt cap al teatre comercial barceloní.

I ho fa "amb una normalitat lingüística esfereïdora, ell no té cap problema a traduir la seva obra", apunta
Joel Joan (Porca misèria), intèrpret del muntatge al costat de Clara Segura. A Anglaterra, l'obra la va fer
en anglès; i aquí, en català. Sense complexos. "El que més m'ha sorprès d'ell -continua Joan- són les
ganes que té d'explicar una història". Si cal traduir el text, "doncs, es fa", i "si cal que l'actor deixi de ser
actor per viure l'escena, caldrà que sigui així". D'aquesta manera intenta explicar el popular actor en què
consisteix el toc Daulte. Una manera de fer que ha propiciat una petita revolució entre la professió
d'aquí. "L'important no és l'actuació sinó allò que s'està explicant", continua Joan, "quan desapareix
l'egocentrisme dels directors i de l'actor, es produeix l'espectacle, que és quan el text esdevé miracle i
es torna a les arrels del teatre, que és la comunicació".

Argument inversemblant
Escoltant totes les floretes que li tiraven amb un mig somriure, Daulte es confessava ahir "nerviós" per
saber com anirà l'estrena "d'aquesta comèdia que combina els elements que m'interessen", que són la
barreja d'un hipernaturalisme en l'actuació amb un argument inversemblant. I és que la història d'un mag
i una futura oftalmòloga que se'n van a viure a un apartament on han de conviure amb un subjecte
invisible conté alguns dels elements marca de la casa: la subversió de gèneres i l'humor negre.

"Una narració s'obté amb molta feina i amb la complicitat de tot un equip que ha d'aconseguir fer eficaç
un engany, una il·lusió", raona el director, que un dia va anar al Lliure i allà va veure "un actor
extraordinari que no sabia qui era". Van coincidir a la màquina del cafè i van parlar de treballar junts. El
cafè també va servir de lligam de la primera conversa que Daulte va tenir amb Clara Segura, coneguda
per la seva intervenció a la pel·lícula Mar adentro. L'actriu comenta que la clau de l'èxit del director és
que "comunica d'una manera clara i transparent, aconsegueix que desapareguin l'actor i el text". En
realitat, confessa, "jo no vaig saber de què anava l'obra fins que la vam tenir muntada". En aquest punt,
Joan hi fica cullerada per matisar que Daulte amaga "un 50 per cent de la informació en els seus escrits,
la resta d'informació només s'obté quan l'actor representa l'obra, és francament curiós trobar un autor
que no espera que els seus textos transcendeixin, però és així".

Equívocs i ritme
Intel·ligent i amb talent, Javier Daulte va enlluernar amb Gore al Festival de Teatre de Sitges. Des de
llavors, la seva relació amb l'escena catalana ha anat a més. Autor i director prolífic, de la seva obra
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aquí n'hem pogut veure Faro de color, Fuera de cuadro, Bésame mucho i la més recent 4D òptic, premi
Butaca al millor espectacle de petit format. Sigui com sigui, Daulte impregna sempre les seves obres
d'un ritme semblant al de les comèdies de situació televisives i juga sovint amb equívocs per atrapar
l'espectador.

Joel Joan, Clara Segura i el director Javier Daulte amb el cartell i a la porta del Romea
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