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i ha alguna idea a
l’últim especta-

cle d’Àlex Rigola, es-
trenat a Temporada
Alta, que em resulta
molt emotiva, i alguna

que em fa rumiar sobre les circums-
tàncies del traspàs. Allò que fem i que,
sense saber-ho, els nostres fills ente-
nen com un missatge transcendental
o, si més no, com un lligam imperible
entre ells i els pares. O la presa definiti-
va de la consciència d’un mateix, en-
frontat al propi coneixement i al dei-
xar-se anar pel pendent del no-res.
Aquestes reflexions, però, s’emmar-
quen en el que he apuntat al comença-
ment, és a dir, un espectacle. Una obra
de teatre sobre la mort del pare i sobre
els últims moments entre la filla i el pa-
re, reals, documentats, certs, i ara in-
terpretats per un actor i per una actriu
que resulta ser, precisament, la filla del
pare mort.

Vaig sortir del muntatge amb la
convicció que acabava de contemplar
escenes pornogràfiques, és a dir, esce-
nes en les quals intervé la mirada de

l’espectador com un acte d’agressivi-
tat, l’apropiació pública d’allò que hau-
ria de ser íntim. Conversant després
amb amics em van fer dubtar. ¿No ho
fa un escriptor, això? ¿No ensenya els
seus secrets, la seva autèntica vida i la
seva autèntica mort –la metafòrica o
aquella que l’afecta– i la converteix en
material literari? ¿Per què no ho pot
fer una actriu? ¿No hi té dret, a utilitzar
la mort d’algú tan proper per confegir
un espectacle que mira d’evocar-lo per
tal d’enfrontar-se al final amb dignitat i
respecte? No sé gaire què dir. Conti-
nuo veient-hi alguna cosa que grinyola.
Quan l’actriu plora, en un instant con-
cret d’una escena concreta, ¿ho fa per-
què experimenta una emoció íntima i
indefugible o està disposada a repetir,
en cada representació de l’obra, el ma-
teix plor en el mateix instant de la ma-
teixa escena?

És un exorcisme, però pautat. I basat
en la poderosa atracció del moment veri-
table, de la crua realitat. ¿No era, el tea-
tre, una ficció (una mentida) que ense-
nyava més veritats que no pas la veritat
nua? ¿No era l’artifici la manera d’acos-
tar-se al sentiment? ¿Ens torba més la
confessió que la trampa?
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Keep calm
Josep Maria Fonalleras

Realitat i
artifici

Una obra de teatre sobre la
mort del pare i sobre els
últims moments entre la filla
i el pare, reals i interpretats

ense voler, i juntament amb al-
tres persones, segueixo el qües-
tionari en veu alta que una assis-

tenta social planteja a una senyora.
“Recorda com es diu?” “Rosa.” “I els
cognoms?” La senyora Rosa no vacil·la
a dir els cognoms. Tampoc la data de
naixement. Els presents fem un càl-
cul: té ara noranta-cinc anys. “I l’adre-
ça?” La Rosa viu al centre d’una ciutat
pròxima. Per la manera de parlar es
veu que sempre ho ha fet en català, i
que el castellà, tot i que el domina, li
vol un esforç. És alta, prima, guapa.
De jove devia fer girar. Vesteix molt
conjuntada. Per venir aquí, pel seu
propi peu, ha combinat els verds i els
marrons. Mitges negres i sabata plana
de xarol. Diria que té un punt de mal
geni. ¿És per l’interrogatori a què es
veu sotmesa i pel lloc una mica inhòs-
pit on ens trobem, o sempre és així?
“Viu amb algú, Rosa?” “Visc sola.” “I es
val per vostè mateixa?” “Perfecta-
ment.” L’assistenta li fa fer operacions
mentals: “Ara comptarem de dos en
dos, endavant. Molt bé. Ara de dos en
dos, enrere.” Realment molt bé. Ho sa-
bria fer, jo? “Com es deia la seva ma-
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re?” Els presents, que escoltem sense
mirar, ara hem dirigit els ulls a la Ro-
sa. És l’única pregunta que falla. No
sap dir el nom de la mare. “No passa
res.” Devia morir molt jove? Subsis-
teix un antic problema familiar? Els
nostres novel·listes molt sovint són
mestres de professió. No sé per què no
agafen l’ofici el personal dels centres
assistencials. “Repeteixi, Rosa: poma,
cavall, cadira.” Ho repeteix. No al cap
d’una estona, quan la noia l’agafa des-
previnguda. Em poso una mica trist
pensant en malalts d’Alzheimer que
conec o he conegut.

“Recorda qui és el president del go-

vern?” Em miro la Rosa. “Pedro Sán-
chez.” “I abans?” “Mariano Rajoy.”
“Molt bé, molt bé.” Per què la Rosa, ca-
talana pels quatre costats i interroga-
da en català, no ha respost primer
Quim Torra i després Carles Puigde-
mont? Ara sí que el debat es faria viu.
Quan era president, Jordi Pujol deia
que se sentia satisfet quan la plaça de
Sant Jaume s’omplia de gent descon-
tenta: “Potser les protestes no ens
afectaven perquè no en teníem compe-
tències, però senyal que la gent sabia
on era el poder.” La Rosa ha detectat
que per un motiu o altre, el poder ha
estat desplaçat de la plaça de Sant
Jaume? N’hi troba a faltar? O creu que
n’hi sobra? Què pensa la Rosa? Hauria
respost “Jordi Pujol” en època de Pu-
jol? O “Maragall”, quan governava el
president ara malalt? Ai, si els perio-
distes féssim més entrevistes perso-
nals a la gent...

“Es pot aixecar i caminar?” L’en-
questadora ha de córrer per atrapar-
la. “La veig molt bé, Rosa. Això ha de
ser que el veí li té mania.” Veí? Quin
veí? La Rosa se’n va, i tots ens quedem
confeccionant narrativa i reportatges.

“Li pregunten
qui és el president
del govern i respon
‘Pedro Sánchez’

Vuits i nous

Narrativa i reportatges
Manuel Cuyàs
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