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‘Ball trampa’ ens mostra uns éssers equivocats que malviuen a la recerca del primer petó
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El primer petó: a l’entorn de ‘Ball trampa’
1. El primer petó
Les metàfores que aparellen el ball i la
vida, o que fan de les pistes de ball una
mena de reducció del món, han donat
molt de si tant en el teatre com al ci-
nema. Recordo, ara, dues obres ben
oposades i totes dues en el seu mo-
ment colpidores: el film Oi que mataven
els cavalls? i la peça de Pina Baush Kon-
takthof. N’hi ha moltes més perquè,
efectivament, la vida fàcilment pot ser
vista com un ball que a uns els va bé i
als altres no.

Els protagonistes de Ball trampa (Ball
trap, 1989-90), de Xavier Durringer, en
traducció d’Annie Bats, són d’aquells
que no els va bé; que no els va bé, entre
d’altres coses, perquè pertanyen a una
mena de marginalitat que, tal com as-
senyala Carme Portaceli, la directora,
els duu a no poder dir coses “profun-
des” ni “importants”. A la meva ma-
nera de veure, però, –tot té el seu pe-
rò– l’obra no acaba d’agafar veritable
volada perquè parteix d’un planteja-
ment massa determinista. Intentaré
explicar-me: com a mínim a partir dels
naturalistes sabem el pes que té el
mitjà en la condició humana; tot can-
via si hem estat ben educats, si tenim
formació, si som capaços de veure el
món d’una manera o d’una altra. Tan-
mateix, aquest determinisme no ho és
tot (els simbolistes feien una mena de
contrapès tot indicant que hi ha abso-
luts que van més enllà de les circums-
tàncies), ni de bon tros.

Quan mesurem l’home només amb
el seu entorn social probablement les
possibilitats de fer una gran obra es
limiten al psicologisme i a la faula po-
lítica. Un plantejament a partir de
l’absurd reclama que la idea de l’ésser
humà contingui sempre una mirada
metafísica, a no ser que només vul-
guem fer pessigolles al tema tractat...
Podríem continuar els exemples, però
ara el que ve al cas és que Durringer no
s’endinsa en el psicologisme profund
ja que els personatges que ens retrata
són una mena d’arquetips dels quals
només sabem algunes coses circums-
tancials. Tampoc no ens proposa una
faula política perquè, si bé endevinem
que són perdedors –i per tant n’hi ha
uns altres que guanyen– la seva situa-
ció no és vista des dels problemes co-
muns, de tots. I, evidentment, tampoc
no ens ofereix una mirada absurdista.
El que fa, em sembla, és mostrar-nos
uns éssers equivocats que viuen, que
malviuen, a la recerca del primer petó.
I amb el primer petó –és clar que hi ha
primers petons i primers petons...–
vull dir el trasbals profund, l’emoció
que ens sacseja, la comunió física amb
l’altre, el pessigolleig que sembla do-
tar-ho tot de sentit, la grandesa de po-
der-se donar i de rebre... És, natural-
ment, una il·lusió ingènua aspirar a
que el segon petó, o el que fa mil, si-
guin com el primer. El primer és el
primer, quan funciona, i és irrepetible
a no ser que d’una manera o altra torni
a ser el primer.

Hàbilment, Durringer ens va mos-
trant alternativament dues parelles
que coincideixen en un mateix espai:
una pista de ball que, després de la
festa, és buida. La primera parella és al
final del camí i, equivocats com estan,
intenten recuperar l’emoció del pri-

mer dia, del primer petó, de les pri-
meres mirades, de la descoberta del cos
de l’altre, d’aquell moment màgic en
el quals una flexió del genoll ens re-
sultava plena d’encant. Fracàs total. La
cosa no pot funcionar. I no pot funci-
onar perquè a aquests personatges els
aclofa el pes de les petites misèries de
cada dia: la tendència al joc d’ell, la
incomprensió d’ella, la manca d’horit-
zons, la pobresa... L’altra parella reco-
mença després d’haver deixat enrere
els seus fracassos i, amb aquest reco-
mençar, sí que té la possibilitat de re-
cuperar l’emoció de la primera vegada.
Naturalment també es cansaran, tam-
bé es decebran, però de moment poden
tornar a experimentar les sensacions
anhelades que, finalment, és l’única
cosa que semblen tenir.

No és, doncs una obra optimista. El
que ens mostra és una mena de gent
que només tenen això, aquest anhel
que, segons com ens el mirem, podria
semblar una petita il·lusió. Però en re-
alitat la textura de l’obra de Durringer
–la manera com parlen els personat-
ges, la seva pobresa intel·lectual, la
manca de referents més enllà d’ells
mateixos, l’expressió pobre o la im-
possibilitat d’expressió– fa que la re-
cerca d’aquest primer petó, sigui la re-
cerca d’una mena o altra d’absolut. No
tenen res més, no saben res més, no
aspiren a res més.

Aquest plantejament dramàtic em
sembla que condiciona, per bé i per
mal, el resultat final de l’obra: en no
acarar-los a res més, en no poder ex-
pressar res més, únicament se’ns els
pot mostrar com a éssers perduts, frà-
gils perquè el conjunt de la seva vida
depèn d’aquesta recerca, en el fons
desesperada, d’una sensació que els
justifiqui la totalitat del seu viure. És

mostrar-nos la necessitat de sentir que
tenim tots, i certament no és pas poca
cosa. Però l’acció, el canvi que s’ha de
produir en els personatges o en la si-
tuació de tot text dramàtic, em sembla
que a Ball trampa és massa feble. Un cop
se’ns ha mostrat el que he intentat dir
fins ara, ja se’ns ha dit tot. I penses:
llàstima! La vida és un ball, sí, l’angoi-
xa de no tenir horitzons està bé, els
personatges que busquen amb ànsia
fins al punt d’esdevenir colpidors
també està bé... I, tanmateix, Ball tram-
pa no arriba a ser un gran text. No hi
ha aquell moment en què tot canvia,
en què ells (els personatges) i nosaltres
(els espectadors) descobrim un replec
encara més profund, encara més pu-
nyent del que hem vist en començar.

2. El ball i el món
A mi em sembla que Carme Portaceli
ha vist perfectament els límits de l’o-
bra que ha decidit de muntar. Els ha
vist i ha mirat de superar-los de la mi-
llor manera possible: convertint la
pista de ball que ha dissenyat Paco
Azorín no pas en un espai realista, sinó
en una mena de teatre del món, en un
indret més abstracte que real, més
metafísic que no pas naturalista. Els
espectadors són a banda i banda d’a-
questa pista escenari on apareixen els
personatges de Durringer. I aquesta
disposició no és anodina: possibilita
que sempre, al llarg de la representa-
ció, veiem els altres espectadors, els
que tenim davant i que, lògicament,
ells també ens vegin sempre a nosal-
tres. Els veiem, però, i ens veuen, a
través d’aquests personatges que, tal
com diu la directora, “no són de men-
talitat burgesa (...), no tenen cap grau
–ni possibilitat de tenir-lo– de consci-
ència respecte a per què fan les coses

que fan, o per què senten el que sen-
ten, per què parlen com parlen...”. Tots
nosaltres, doncs, en certa manera ens
veiem parlant per parlar, sense saber
què sentim, experimentant l’angoi-
xant necessitat de reviure la primera
vegada.

Aquest plantejament corria el perill
d’esdevenir massa abstracte i d’acabar
traint l’obra per la via de projectar-la
més enllà d’ella mateixa. Però no: la
manera com fa moure els actors, la
manera degradada de la seva parla, la
composició escènica que mai no arriba
a ser coreogràfica, el vestuari, l’ús
d’espais del propi local teatral, més
enllà de l’escena, la il·luminació i l’e-
vidència dels focus, tot plegat ens es-
talvia el risc de transcendir l’obra. L’o-
bra que queda després de la proposta
de Carme Portaceli no és naturalisme,
ni és metafísica, no és èpica, ni és dra-
ma, ni tragèdia. És un muntatge in-
tel·ligent d’una peça d’aquesta mena
de teatre que ara s’escriu, unes peces
hàbils, que no arriben a ser Handke, ni
Koltès, ni Pina Baush. Que estan bé,
però que no acaben d’estar bé del tot
per la indecisió dramatúrgica de la
qual es parteix. I que consti que jo, di-
ent això, tampoc no tinc la solució.

Carme Portaceli, que darrerament
treballa molt, s’arrisca sempre a pre-
sentar-nos una literatura dramàtica
que no sigui convencional. S’agraeix
que faci George Tabori, Fassbinder,
Pinter, Koltès, i que al costat d’aquests
noms, de vegades Ibsen, munti Mari-
vaux, Shakespeare, Sòfocles... Potser
aquest no és el seu millor muntatge,
potser aquesta no és una peça del tot
rodona. Tant és. El que compta és la
capacitat i la voluntat d’arriscar-se, la
concepció del fet teatral com alguna
cosa seriosa i important.


