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Carles Batlle va guanyar amb ‘Suite’ el premi SGAE del 1999

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

Batlle posa
l’estratègia
discursiva al
servei d’una
història oculta
entre opacitats
i transparències

Carles Batlle i Jordà, Suite.
Pròleg d’Enric Gallén.

Col·lecció Óssa Major Teatre.
Proa. Barcelona, 2001.

L
a trajectòria de Carles
Batlle i Jordà ha anat
en ascens en pocs
anys d’ençà de la pu-
blicació i estrena de

Sara i Eleonora (1994), fins a as-
solir una posició destacada en
l’actual panorama de la dra-
matúrgia catalana més inno-
vadora. La seva darrera obra,
Suite, guardonada amb el premi
de la SGAE del 1999 i estrenada
enguany a la Sala Beckett, és
un punt d’inflexió determi-
nant. No sols perquè ajusta una
expressió dramàtica que en les
primeres peces assajava recer-
ques vacil·lants, sinó també
perquè aconsegueix de plas-
mar una opció, que Batlle ha
batejat amb el concepte de
drama relatiu, sense que la mi-
rada del teòric malmeti en part
la del creador. La seva tria s’a-
costa a les tendències més re-
novadores de la dramatúrgia
contemporània, però, amb Sui-
te, troba una via de sortida
possible a la radicalitat forma-
lista i a la cripticitat anodina
que han fondejat algunes de
les darreres temptatives.

Tot sembla indicar que la
poètica de la sostracció, teoritzada
per Sanchis Sinisterra, comen-
ça a prendre nous rumbs per
alliberar-se d’una experimen-
tació formal mancada sovint
de continguts o massa preocu-
pada per ocultar-los. La nova
teatralitat neix d’una reflexió
teòrica de fons i, si més no, té
dos encerts d’un gran interès:
l’exploració de les fronteres del
fet teatral, la seva potencialitat
essencialitzadora o transgres-
sora respecte de les formes
convencionals, i, sobretot, l’a-
tenció envers el lector/especta-
dor com a participant actiu en
la construcció del sentit i, per
tant, en el procés creatiu. Les
darreres peces de Batlle –Com-
bat (1995) i Les veus de Iambu
(1998)– se situen en aquest
context de teorització i pràcti-
ca dramatúrgiques i canalitzen
una escriptura original, en re-
cerca constant, des d’una as-
sumpció autocrítica d’una po-
ètica determinada.

L’eix d’aquesta dramatúrgia
relativa es basa en una comuna
estratègia discursiva, encobri-
dora d’ambigüitats, malente-
sos, enigmes, amb el propòsit
de crear unes expectatives per-
torbadores en el lector/especta-
dor que el convidin a partici-
par en el procés de creació. A
Suite, Batlle vol posar, sense ti-
tubejos, l’estratègia discursiva
al servei d’una història que
s’endevina oculta entre un joc
calculadíssim d’opacitats i
transparències. L’obra s’inicia

amb un pròleg en què Anna,
una dona madura i sensual,
explica al seu gendre Pol una
anècdota aparentment biogrà-
fica: la trobada amb un pre-
sumpte mariner en una ter-
rassa vora el mar d’un indret
exòtic... L’anècdota, versionada
per la imaginació d’Anna, con-
dicionarà les relacions entre la
resta de personatges i activarà
un dels enigmes centrals que
creuen la ficció.

L’espai escènic es distribueix
en dues estances contigües,
sense divisions visibles, en què
té lloc l’acció en una mateixa
unitat de penombra. Una de les
cambres és la d’un hotel inde-
terminat on s’ha refugiat Berta,
la filla d’Anna, que ha decidit
abandonar Pol i fugir d’una vi-
da que no l’omplia. L’altra és
una sala d’estar de la casa uni-
familiar dels seus pares, on
Marc, el marit d’Anna, juga
amb una casa de nines sense
figures, sota la mirada altiva de
la seva dona, que es prepara
per capbussar-se en la lectura.
És, per a les dues parelles, un

dia especial d’aniversaris que
tanmateix no conviden a cele-
bracions entusiastes, ja que el
pas dels anys ha fet estralls ir-
reparables en les relacions res-
pectives. Anna i Marc els assu-
meixen resignadament com
feblesa transitòria i se’n cons-
trueixen una justificació, men-
tre que la seva filla Berta deci-
deix adoptar una actitud expe-
ditiva que tampoc no estarà
pas exempta de la influència
dels altres.

Tots els personatges de Suite
es defineixen a partir de la re-
lació sentimental que mante-
nen amb Anna, l’autèntic mò-
bil de la ficció. Anna és qui
confon els marges entre la re-
alitat i la imaginació, entre la
veritat i la mentida, i qui do-
mina els fils de la dinàmica de
poders establerta en el clos de
les intimitats familiars. En-
front del marit, que aboca la
seva buidor en una casa de jo-
guina que és tota una metàfo-
ra, Anna embelleix el record,
s’envola pels terrenys de l’ima-
ginari i s’aventura a conquerir
l’impossible. Anna projecta en
Pol, com si fos un fals heroi
novel·lesc, la seva imaginació,
la seva manipulació de la rea-
litat i dels records. Pol, en el
fons un viatjant de comerç
millerià, s’hi deixa endur per
necessitat o per complicitat, tot
i que la seva disposició a fer
volar la imaginació té un límit:
la imperiosa realitat.

La quotidianitat de la con-
versa que té lloc en la sala
d’estar de la casa d’Anna i Marc
contrasta amb l’espai simbòlic,
íntim, en què es mou Berta. El

seu ritual d’introspecció i de
fugida la pot convertir en es-
pectadora d’allò que s’esdevé a
l’altra banda. Pot travessar la
zona d’entrecambres, sense
que la seva presència sigui ad-
vertida per la resta de perso-
natges. És una presència per-
manent, si bé distant, que ha
pres una determinació aliena,
en aparença, a les especulaci-
ons dels altres. La seva fugida,
incerta, també és l’expressió
d’un desig, d’una voluntat d’a-
nar més enllà. D’alliberar-se.
Malgrat això, com li confessa
Anna en un moment d’excep-
cional lucidesa, Berta no deixa
d’inventar excuses, com fa tot-
hom, per evadir-se d’una reali-
tat que desagrada, per crear-se
a mida el seu paisatge.

El mecanisme discursiu que
articula i empeny el conflicte
de Suite relativitza el valor de
l’anècdota i tematitza la con-
frontació entre els quatre per-
sonatges i les relacions que
mantenen. Els antecedents de
l’anècdota s’ofereixen de ma-
nera enigmàtica i ambigua
perquè el receptor pugui gene-
rar hipòtesis múltiples sobre el
sentit que té la faula i la in-
tenció que adquireix en cada
moment. El drama relatiu que
proposa Batlle capgira, d’altra
banda, els fonaments del rea-
lisme: ja no es tracta de justifi-
car tots els detalls de la trama,
sinó que interessa de treballar
la penombra de situacions
identificables en la realitat
quotidiana, per bé que delimi-
tades per la ficció. I és que els
seus personatges són creacions
inoculades de referents i mo-
tius literaris i poden arribar a
convertir-se en una presència
immaterial i silenciosa.

Suite és una mostra paradig-
màtica, en definitiva, d’aquesta
dramatúrgia de la indeterminació
conscient que elabora amb mi-
nuciositat el mecanisme ficci-
onal: la implicitació dels refe-
rents o dels contextos en què es
troben els personatges, la con-
tenció de les passions que els
corsequen per dintre, la irrea-
lització dels espais en què de-
ambulen, de les atmosferes que
respiren o dels temps que els
transiten. N’és una mostra, ai-
xò sí, que troba una mesura
justa a les temptatives més
críptiques: dosifica amb traça
l’horitzó d’expectatives d’un
receptor actiu i sensible i juga
respectuosament amb la seva
participació. Ho fa, també,
partint d’una formulació teòri-
ca coherent i arriscada que ex-
plora les possibilitats d’expres-
sió teatral des d’una poètica
concreta. Només cal confiar
que les seves propostes teòri-
ques i textuals vagin plegades
per continuar la recerca i
dur-la més enllà, sense que les
unes obstaculitzin la llibertat
creativa de les altres, i alhora
trobin un espai d’acollida fa-
vorable per créixer i enriquir-se
recíprocament.
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Joan Buixeda Guitian,
El pou de llum. Pagès Editors.

Lleida, 2001.

D
e vegades, hi ha lli-
bres de poemes que
et captiven amb un
parell d’imatges ini-
cials ben trobades, i

t’arrosseguen de seguida, sense
esforç aparent, cap al seu uni-
vers íntim. Aquesta podria ser la
millor carta de presentació d’El
pou de llum, de Joan Buixeda
Guitian, volum que abasta la
producció poètica de l’autor en-
tre el 1994 i el 1996 i que s’obre
amb un preludi que dóna prou
pistes, tant per la seva brevetat
com per la potència de les seves
imatges, sobre el que serà el
conjunt del llibre: “Bressa la
lluna / el riu serè / i xiscla el
tren, / cuca de llum: / «Que tin-
gueu pluja / i el cor despert fins
a la pell / del marbre fred»”.

I és que el secret de la poesia
de Joan Buixeda està, segura-
ment, en una cosa tan difícil
com és l’expressió simple de les
imatges complexes. Els seus po-
emes són i es volen breus i ac-
cessibles, però amaguen cadas-
cun una veritable constel·lació
de reflexions i imatges (“Del
fons del pou / de les ànimes
neixen / veus més lleugeres / que
el silenci. / Caldrà estimar-les / si
el pes dels mots / corba el fil de
les hores). La complexitat de les
imatges evocades pren peu en
una contenció expressiva, una
mesura en la veu que lluita per
no deixar-se arrossegar per la
seva pròpia riquesa. I el resultat
és veritablement notable.

La sublimació, la brevetat, no
són, però, sinònims de senten-
ciositat, minimalisme ni esforç
per destil·lar les essències a l’es-
til oriental. No responen a una
voluntat formal ni a cap auto-
disciplina, sinó que són més
aviat una manera de plantejar la
gramàtica del discurs. Hi ha en
els poemes de Buixeda, i això és
potser el que més atrau de la
seva lectura, una gran capacitat
per insinuar, per apuntar, per
esbossar les línies mestres de
quadres més amplis. Al darrere
d’un breu poema pot, així,
amagar-se no només tota una
història, sinó fins i tot tota la
matèria per a un poemari. Seria
el cas d’una peça com Comiat:
“Abans de l’adéu / –quan et
perdia / desava paraules– / esti-
màvem la por / de viure els anys
/ que no vàrem entendre”.

Un altre aspecte notable de la
poesia de Buixeda és el tracta-
ment del paisatge, sovint clàssic:
“Brodava perfum / de nit l’a-
metller”, però altres voltes amb
formes que ens sorprenen: “La
mà de Déu / en l’escot / pigat
d’estels / de la nit”.

El pou de llum és, en resum, el
llibre de poemes madur i serè
d’una veu d’indubtable solidesa,
absolutament recomanable per
a tothom.


