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Casos de psiquiatre
T E A T R E

F R A N C E S C F O G U E T

Pasqual Alapont, Tres tristos
traumes. Introducció i

propostes didàctiques de
Ramon Rosselló. Edicions

Bromera. Alzira, 2000.

E
ls dramaturgs que
treballen a les trin-
xeres del País Valen-
cià no ho tenen pas
fàcil per consolidar

les seves trajectòries en unes
circumstàncies culturals ad-
verses i cada vegada més
amenaçades per l’arbitrarietat
devastadora del poder oficial.
A les dificultats que pot tenir
qualsevol autor novell per
veure publicats i estrenats els
seus textos, s’hi afegeixen
unes condicions culturals que
han de superar l’animadversió
declarada d’uns poders pú-
blics ultraconservadors para-
doxalment al·lèrgics a la llen-
gua dels valencians. La situa-
ció ha escorat l’escena insti-
tucional cap a una dinàmica
que tendeix a obliterar tota la
intensa activitat teatral que
duen a terme diverses compa-
nyies amb ànims de continuï-
tat o tota l’extraordinària la-
bor creativa d’un nombre im-
portant d’autors nous que
s’entesten, malgrat els vents
desfavorables, a escriure en la
seva llengua.

La revifalla del teatre de text
en les dues darreres dècades
ha permès l’eclosió d’una no-
va fornada de dramaturgs va-
lencians que acostumen a
compaginar l’escriptura dra-

màtica amb la pràctica escè-
nica com a intèrprets o direc-
tors, sovint de companyies
pròpies o afins. Generalment,
la creació dels textos s’amotlla
a les condicions de producció
de les companyies a què van
destinats i procura que l’es-
pectacle estigui a l’abast d’un
públic ampli. Per això no és
estrany que la comèdia sigui
el gènere més explotat i que el
nombre de personatges no
excedeixi les limitacions de
repartiment de la companyia.
El cas de Pasqual Alapont (Ca-
tarroja, 1963), sense que sigui
paradigmàtic, sí que és il·lus-
tratiu del tipus de treball in-
terdisciplinari que practiquen
els dramaturgs apareguts en
la dècada dels noranta. Ala-
pont, entre moltes altres
aventures, ha fet d’actor en
alguns dels muntatges de la
companyia Moma Teatre; ha
escrit amb Carles Alberola
Currículum (1994), i, en solitari,
Beatrius (1996), i ha dirigit
l’escenificació de Tres tristos
traumes (1998), una peça escri-
ta per encàrrec d’una compa-
nyia que partia de la base que
havia de ser una comèdia per
a tres actors.

A Tres tristos traumes, Alapont
situa en una consulta d’un
mateix psiquiatre tres homes
d’una trentena d’anys i escaig i
consocis d’una empresa del
sector de l’hostaleria. Els tres
homes (Marçal, Víctor, Fèlix) vi-
siten per separat el psiquiatre i,
amb moltes reticències, li con-
fessen els seus problemes per-
sonals. Tots tres s’abominen
entre si, estan enamorats d’E-
loïsa –la secretària de l’empre-
sa– i, malgrat que s’entesten a

no fer-ho, finalment acaben per
revelar els seus tristos traumes.
Les confessions dels tres perso-
natges davant d’un psiquiatre
físicament inexistent, mut,
converteixen un diàleg poten-
cial en tres monòlegs obses-
sius que, si bé poden aparèixer
intercalats de manera simul-
tània, en realitat s’ignoren
mútuament. El psiquiatre
imaginari, com el lector/es-
pectador, disposa –sessió rere
sessió– de tots els elements
necessaris per reconstruir la
història individual i compar-
tida dels tres pacients.

EXPERIÈNCIES SECRETES
Les sessions a la consulta del
psiquiatre transgredeixen
l’estricta lògica temporal i, en
la seva progressió, matisen les
dades de què ja disposàvem o
n’ofereixen de noves, que, un
cop destriades, s’acumulen
fins al final, en què es produ-
eix la revelació de les experi-
ències secretes de cadascun
dels personatges. Els traumes
que pateixen, relacionats amb
el sexe, la família o la religió,
configuren la seva personali-
tat en el present, però arrelen
en un passat comú que els ha
educat en la severitat moral,
tan absurda com cruel, dels
temps fatídics de la dictadura
franquista. Aquesta referència
a una experiència col·lectiva
compartida es completa amb
les al·lusions a un present ac-
tual i, en clau de comèdia,
projecta els tres casos indivi-
duals en el marc d’una cròni-
ca generacional estigmatitza-
da per un passat difícil de su-
perar i un present orfe d’ex-
pectatives.

La comèdia d’Alapont, pen-
sada per a un públic ampli, té
l’encert d’assajar una manera
idònia de focalitzar la mirada
de l’espectador i d’estructu-
rar, com en la gramàtica fíl-
mica de Woody Allen, els plà-
nols principals i secundaris a
l’hora de plasmar escènica-
ment la relació entre els tres
personatges i el psiquiatre
imaginari. La transgressió de
la sintaxi temporal superposa
i dosifica en seqüències breus
les experiències dels tres casos
individuals i aconsegueix
efectes irònics molt interes-
sants perquè el lector/especta-
dor n’ampliï la significació

global i faci la seva pròpia in-
terpretació sobre la magnitud
dels tres tristos traumes. El re-
gust agredolç que destil·la la
comicitat de la història no
traspassa, tanmateix, els lí-
mits d’una simpatia inofensi-
va. Potser la comèdia hauria
guanyat més gruix, en aquest
sentit, si la reflexió que pro-
posa entorn d’una realitat re-
cognoscible i d’un passat
també fàcilment identificable
no es quedés en un nivell su-
perficial, de simple esquer cò-
mic, sinó que fes gala, amb
més malícia, d’una crítica
molt més incisiva que passés
bugada de tota una generació.

La solitud dels miralls
N A R R A T I V A

D A V I D G U Z M Á N

José Ángel Cilleruelo, Cielo y
sombras. DVD Ediciones.

Barcelona, 2000.

E
ls espais urbans, fets
de barreges i traves-
sats per múltiples
dimensions, s’han
constituït tradicio-

nalment amb elements i mo-
tius altament novel·lables. El
projecte, però, que aquí ens
presenta José Ángel Cillerue-
lo (Barcelona, 1960), esdevé
bastant més ambiciós, tant
per l’amplitud de l’obra com,
sobretot, per la particular
manera d’abordar la matèria
urbana. Cielo y sombras forma
part, després de Ciudades y
mentiras, d’un viatge vast,
personal i intransferible, a
l’interior d’una urbs qualse-
vol. Un espai on conflueixen,
combinats per la ploma àgil
de Cilleruelo, la tragèdia per-
sonal i la indiferència quoti-
diana, la solitud urbana i les
petites amistats.

El conjunt de relats que
configura Cielo y sombras s’es-

tructura en tres seccions, Siete
Elegías, Cinco epigramas i Una
égloga. És en aquesta última,
el conte més extens i autore-
ferencial, on trobem les claus
poètiques de l’obra: escriure
un llibre, confessa el prota-
gonista, sobre “la historia de
todas las ciudades”. Així, des
d’aquesta vocació d’universa-
litat, Cilleruelo recorre avin-
gudes, pisos, teatres, i fins i
tot camps, espais minats, i de
quina manera, de personat-
ges absurds i complexos, so-
vint també patètics. Des del
primer relat, que s’obre amb
un estremidor monòleg tea-
tral, anem descobrint éssers
torbadors, en permanent dià-
leg amb si mateixos, que es
relacionen amb rèpliques
d’arrel kafkiana. Un pacient
que malviu turmentat perquè
el metge li ha prohibit com-
binar l’aigua i el sabó a l’hora

de rentar-se les mans. Un
sensible boxejador que torna
al seu camp natal per afron-
tar un combat decisiu. Una
accidentada festa flamenca
orientada a uns estrangers. Es
tracta, en conjunt, de trames
que barregen angoixa, hu-
morisme i altes dosis d’ab-
surd, per retratar, a la fi, la
inconsistència i les contra-
diccions de la condició hu-
mana.

ELS DIÀLEGS
La construcció dels diàlegs als
contes de Cielo y sombras es
revela, amb diferència, com
una de les grans virtuts del
llibre. Què en pot resultar, si
no, d’una conversa entre un
jove biògraf i el seu boig bio-
grafiat, un vell esperpèntic
que imagina màfies i inventa
conspiracions? Doncs, un cop
més, el rostre més hilarant de

l’absurd, aquí expressat a la
història d’un estrany brunzit
que enrareix la relació entre
l’escriptor i el vell. Hi ha
també a Cielo y sombras diàlegs
densos, amb incursions en
l’àmbit filosòfic. Així a Café
Molido, una complexa reflexió
sobre el temps i el motiu de la
llibertat, a través de dos
amics que rememoren el seu
passat a l’escola. No he visto mi
sombra, l’última de les Siete
Elegías és també un exemple
de densitat narrativa, un relat
de temàtica amorosa que in-
clou un monòleg intern amb
moments volgudament caò-
tics.

José Ángel Cilleruelo resol
tots els contes amb un pols
narratiu vibrant, amb una
prosa musical i llampegant
que atorga al relat un ritme
sincopat. L’autor es mou a les
distàncies curtes amb la co-

moditat d’un estressat en un
balneari: aquests contes res-
piren i deixen respirar, cui-
nats tots ells amb ingredients
d’alta qualitat que se’ns pre-
senten destil·ladament, sense
perill d’ofec. Sorprèn, tanma-
teix, la versatilitat dels as-
sumptes abordats, amb temà-
tiques que van des del record
del passat a la tragèdia per-
sonal, passant per la identi-
tat, l’amor o la incertesa. Un
important ventall de misèries
i confusions individuals i
col·lectives vertebrades per
l’anonimat de la ciutat, que
esdevé d’aquesta manera un
espai absurd i despersonalit-
zador on conviuen, sense
ser-ne conscients, personat-
ges sotmesos a un procés ir-
reversible de desrealització.
Al final, però, de l’entelèquia
urbana, Cilleruelo hi deixa
algunes preguntes per a la
reflexió: “¿Qué hacen los espejos
cuando nadie los mira?”. Un dels
protagonistes d’aquest relat,
contestarà de manera tan
senzilla com eloqüent: “Cuan-
do nadie los mira, reflejan sole-
dad”, tal vegada, l’activitat
més característica de les ciu-
tats contemporànies.


