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Joc de daus
FRANCESC GUERRERO

Som davant d’un
text que explota
el tòpic del
triangle amorós

David Nel·lo, Nou dits. Columna.

Barcelona, 2001.

D
avid Nel·lo (Barcelona,
1959), músic i escrip-
tor que el 1999 va
guanyar el premi En-
ric Valor de literatura

juvenil amb Peter Snyder (Edicions
del Bullent), s’emportà, gràcies a
Nou dits, el premi Fiter i Rossell de
novel·la 2000 que convoca el Cer-
cle de les Arts i de les Lletres i el
Govern d’Andorra. Som davant
d’un text breu que explota el tò-
pic del triangle amorós dins d’uns
paràmetres que a Nel·lo li són ben
familiars: la música. Més concre-
tament, l’òpera. En Gabriel és un
mecànic de bicicletes ben parti-
cular. Al seu taller escolta amb
frenesi el concert d’homenatge a
Federico Llorente, recentment
traspassat. Ens adonem de segui-
da que en Gabriel no és un mecà-
nic de bicicletes qualsevol, i la
veritat és que no ho és. Després
d’una breu introducció amb prou
elements per entendre el context,
coneixem la història d’en Gabriel,
pianista a cavall entre la professi-
onalitat i l’afició que acompanya
el gran tenor Federico Llorente
arreu del món en els seus recitals.
Però en aquests viatges hi haurà
també la Sylvette, muller del te-
nor i excompanya d’escola d’en
Gabriel, que l’obsedeix i el porta
cap a una passió sense fre. És jus-
tament aquesta passió que preci-
pitarà el final tràgic de la carrera

musical d’en Gabriel, que ha d’a-
bandonar el piano i trobar alguna
altra ocupació que el faci oblidar
completament allò que li ha do-
nat sentit a la seva vida.

“I després... després tot es bar-
reja. L’aliatge èpic de la vida és
delicat: els grans sentiments es
fonen amb les petites realitats i
esdevenen una peça massissa i
indissoluble”. Aquí rau la clau del
triangle amorós, que barreja sen-
timents contradictoris i que porta
anunciat el seu fracàs. “Potser al-
gú, en algun lloc, ja ha tirat els
daus, i la partida s’ha torçat”.
Nel·lo insisteix en el que ja diu la
citació que encapçala la novel·la:
“Quina fal·lera estranya / fa que
m’ho jugui tot als daus d’un cor /
enderrocat, / sabent que tot ho
haig de perdre” (Felícia Fuster).
Com molt bé deia Ausiàs March,
“a joc de daus vos acompararé”. El
cavaller valencià parlava de l’a-
mor, que, al capdavall, és la vida.
La vida, l’amor i la música que,
entrellaçats, componen un text
que és agradable de llegir i que
ens mena, com al protagonista
mutilat, a esperar encara, i a se-
guir esperant que els daus ens si-
guin més favorables.
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Maria Barbal situa la seva obra en un hospital de muntanya

El dret d’escollir
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E
n el tombant de la dècada dels
vuitanta i dels noranta es pro-
duí un moviment efímer d’a-
proximació al teatre d’alguns
escriptors destacats en el gène-

re de la novel·la o de la poesia: Eduardo
Mendoza (Restauració, 1990), Montserrat
Roig (Reivindicació de la senyora Clito Mestres,
1991), Narcís Comadira (El dia dels morts,
1991) i Manuel Vázquez Montalbán (Flor
de nit, 1992). Fou una aproximació molt
determinada, de caràcter conjuntural,
que, llevat del cas de Co-
madira, no encetà cap
trajectòria nova en el gè-
nere, ni significà cap re-
velació que vingués a mo-
dificar substancialment el
paisatge de la literatura
dramàtica emergent.
L’experiència revelà, això
sí, que el fet d’embran-
car-se a escriure teatre
exigia el domini d’unes
habilitats específiques,
d’un codi que és una su-
ma complexa de llen-
guatges, ben predisposats
per a la representació.

Curiosament, fou tam-
bé l’any 1991 quan es pu-
blicà l’adaptació teatral
de la novel·la Pedra de tar-
tera que féu Maria Barbal
amb la col·laboració del
malaguanyat Joaquim Vi-
là i Folch. Ara, amb L’heli-
còpter, Barbal torna al tea-
tre des de les beceroles i
s’aventura a escriure’n un
text amb el qual debuta
tímidament en el gènere
dramàtic. La peça planteja
una situació realista, gai-
rebé una tranche de vie,
ubicada en una sala d’es-
tar d’un hospital comar-
cal de muntanya. Una fi-
nestra oberta a un paisat-
ge plàcid convida a em-
badalir-s’hi i és una atrac-
ció permanent per als
personatges que se senten
reclosos en les parets de
l’hospital i en les seves
pròpies tragèdies quotidi-
anes. Els malalts i el per-
sonal sanitari s’apleguen en aquesta sala
d’estar per compartir unes estones de
conversa i refer els fils del passat davant
d’un present que ha estat imprevisible-
ment avortat per la fatalitat de les cir-
cumstàncies.

PARAPLÈGICA DE 23 ANYS
L’acció es focalitza en el personatge
d’Agnès, una jove de 23 anys que ha
quedat paraplègica a causa d’un acci-
dent. La seva arribada a l’hospital tras-
balsarà la vida de Glòria, que ha decidit
dedicar-se en cos i ànima a tenir cura de
la seva mare invàlida, i de Carles, un xicot
que fa la prestació social substitutòria i
s’enamora de la jove malalta, amb qui
comparteix l’afició per la medicina. En-
torn d’aquests personatges, hi pul·lulen

tot de secundaris que tenen en comú la
incapacitat de superar els canvis soferts
en les seves vides i l’obsessió pel passat:
Joan, un pastor retirat, que anhela les
llunyanies perdudes; Teresina, una expa-
gesa que ha perdut el senderi, i Rafael, un
andalús traumatitzat per una mort es-
tranya. Aquestes figures episòdiques,
traçades amb trets gruixuts, provoquen
un efecte grotesc, absurd, alienant i, de
vegades, tragicòmic, per bé que sovint
entrebanquen o anul·len el dramatisme
íntim que teixeixen les històries d’Agnès
i Glòria.

RELACIÓ D’AMISTAT SINCERA
Totes les tensions i tots els encerts del
drama acaben per acaparar-los, al capda-
vall, aquestes dues joves i la relació d’a-
mistat sincera que mantenen. Agnès

canvia la seva acritud i amargor inicials
envers els altres –que la seva paraplègia
pot justificar– per una lucidesa que,
quan creia que ja no tenia res, és consci-
ent in extremis del que té i del que pot
perdre. Glòria, en canvi, haurà de decidir
d’atorgar-se una moratòria, perquè la in-
validesa de la seva mare –a la qual s’ha
donat com si fos ella mateixa– no des-
trueixi la seva vida i les seves il·lusions.
L’una i l’altra troben en la comunicació,
malgrat les resistències, una via per con-
fessar-se les penes, salvar-se de la desfeta
emocional i, sense falses commiseraci-
ons, descobrir alternatives viables per
pal·liar la desgràcia que els ha fet madu-
rar d’un cop.

A fi de pautar els diàlegs i marcar un
cert ritme, Barbal empra dos recursos

que trenquen, per contrast, amb la mo-
notonia dels intercanvis verbals: l’aparell
de televisió i el soroll de l’helicòpter. El
primer, molt més prosaic, emet imatges
i veus frívoles d’un món artificial que
ensopega amb el real i hi projecta un
distanciament irònic, dolorós. El segon,
de connotacions simbòliques, plana da-
munt de la sala d’estar on transcorre
l’acció com una fatalitat: no sols trans-
porta ferits a l’hospital i augmenta les
possibilitats de salvar o apedaçar vides
humanes, sinó que també evoca el record
de l’accident terrible en què Agnès va
quedar paraplègica i va perdre la seva
família. Tots dos recursos irrompen de
tant en tant a escena sense una sintaxi
subtil que els integri com a elements
significants de l’acció.

Així mateix, el pas del temps –del pri-
mer al segon acte– s’ex-
plicita amb un recurs ele-
mental: el canvi de pai-
satge que ofereix la fines-
tra del fons de l’escena. En
el primer acte, l’acció se
situa a l’hivern, un temps
d’introspecció i de reple-
gament, mentre que, al
segon, té lloc a la prima-
vera, en què els colors i la
llum conviden a la vida.
L’única novetat en l’entre-
mig és l’enamorament
d’Agnès i Carles, que mo-
difica l’estat d’ànim de la
jove malalta i li permet
d’afrontar amb més luci-
desa el valor i el sentit de
la vida. A cop calent, Agnès
és incapaç de veure més
enllà de les rodes de la seva
cadira i tampoc no troba
consol en un passat fami-
liar poc esperançador.
Amb el pas dels mesos,
tanmateix, la fascinació
que li demostra Carles i la
preocupació per Glòria li
donen motius per desitjar
continuar vivint i, encara
que pugui ser un error,
per voler alliberar la seva
amiga del sofriment.

L’helicòpter recupera al-
guns dels temes que
transmeten destrament
les seves novel·les, com ara
la maduresa personal
com a sediment d’experi-
ències i de canvis o la
complexitat de les relaci-
ons i dels sentiments hu-
mans. Intenta de tractar,
també, des de diversos

punts de vista, una qüestió èticament tan
delicada com la de les malalties que ori-
ginen limitacions físiques importants o
totals en les persones afectades i, en
qualsevol cas, condicionen les relacions
personals, familiars i afectives. Fins al
punt de problematitzar el dret d’escollir,
si és possible la tria, entre una vida morta
o una mort digna i, en el fons, el dret de
viure amb dignitat humana. La intenció
de Barbal és encomiable, sobretot per
l’esbós d’uns personatges i d’una situació
profundament dramàtics, sense repen-
jar-se en el melodramatisme. Però és de
doldre que no encerti a trobar una ex-
pressió fluïda que, amb més subtilesa,
combini el registre tràgic i el grotesc i,
alhora, sàpiga suggerir tot el dramatisme
intens de les situacions plantejades.


