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Tennessee

uè tenen en comú Pier Paolo Pasolini, Manolo Escobar, Terenci
Moix i Tennessee Williams? Doncs que han estat l’objecte de muntatges
dirigits pel prolífic Xavier Albertí durant els darrers dos anys. En tots els
casos, la valentia ha presidit els projectes, però és a Tennessee que això és més
evident. Albertí podria haver escollit els greatest hits del dramaturg nord-
americà i oferir un popurri a l’estil dels de La Década Prodigiosa, amb
fragments de les seves obres més populars, com Un tramvia anomenat desig,
La nit de la iguana, La rosa tatuada o La gata sobre la teulada de zinc calenta.
En canvi, ha optat per endinsar-se en l’època més fosca –en tots els sentits–
de Thomas Lanier Williams, que va adoptar el malnom de Tennessee
perquè és així com els seus companys d’escola es fotien d’ell pel seu accent
del sud.

Entre l’any 1961 i el 1983 (en què mor), Tennessee Williams continua
escrivint teatre, però ho fa sense el reconeixement crític de què havia gaudit.
El públic també li dóna l’esquena. Depressiu, de sexualitat turmentada, amb
por de parar boig com la seva germana, les seves obres abandonen els patrons
clàssics de Hollywood i els drames larger-than-life per abraçar de ple un
existencialisme colpidor. El dramaturg se sent sol, i les seves obres s’omplen
de personatges solitaris, que pul·lulen pels bars amb l’esperança de trobar
l’escalf d’alguna companyia, ni que sigui mercenària.

A partir d’aquest depriment panorama, Albertí ha muntat un espectacle
de difícil digestió, però que resulta interessant i molt proteic per assimilar les
circumstàncies i les claus del teatre tardà de Williams. La posada en escena
es basa en l’aparició del mateix Williams (magníficament encarnat per
Albertí) que desgrana alguns dels episodis més foscos de la seva biografia i
com l’escriptura li resulta un refugi, l’únic, vàlid contra les tortures interiors.
Entremig, es van succeint quadres d’algunes de les seves obres menys
conegudes.

A En el bar d’un hotel a Tòquio, per exemple, Mont Plans interpreta una
dona rematadament sola que es complau a assetjar sexualment el cambrer, que
intenta com pot resistir les envestides de la dama. És una peça que recorda les
pintures de Hopper, en especial aquella famosa Nighthawks, en què es veu un
bar tenyit de llums verds i vermells. Segueixen fragments d’altres peces més o
menys obscures com Advertència per a embarcacions petites, No puc imaginar-me
l’endemà o El quadern de Trigorin. El fragment final Gnädiges Fräulein és pur
slastick, una farsa on l’actor Jordi Collet demostra de nou la seva perícia musical
i en què el conjunt dels actors es dóna cita en una obra impenetrable, que frega
l’absurd i que sembla una gegantina botifarra de Williams a l’establishment
que el castigava, en part, per l’aparició d’unes memòries on l’autor es revelava
homosexual i addicte a l’alcohol i les drogues, un còctel d’excessiva graduació
per a la societat puritana de l’època.

Hi ha ambició, doncs, en l’espectacle, i la gran qualitat actoral fa que el
conjunt s’aguanti i sigui sòlid tot i els evidents riscos. Destaca especialment
Roser Camí, que veiem canviar de registre en molt pocs minuts en dues obres
dispars. I Nora Navas, una de les veus que està consolidant-se com a heroïna
clàssica i que aquí podem veure en tons més còmics. L’elenc es completa amb
Ricard Borràs, que protagonitza junt amb Camí el moment més depressiu
del muntatge i que, per contrast amb les escenes precedents i posteriors,
acaba resultant un anticlímax tot i el dramatisme que traspua el text.

El conjunt acaba resultant, doncs, difícil d’aprehendre com un tot,
malgrat els esforços del director per articular el muntatge. Tennessee és una
obra que apunta més a l’intel·lecte que als sentiments, exigent amb l’espec-
tador, però amb prou matèria per no deixar-se acovardir per les arestes de
l’espectacle. El segell Albertí continua essent-ho de qualitat, però aquesta
vegada no ha aconseguit aquella feliç comunió entre documentalisme i
emoció de la qual es beneficiava l’excel·lent PPP dedicada a Pasolini.




