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Pep Planas i Maria Molins –d’esquena– interpreten la jove parella protagonista de ‘Caos dempeus’

QUADERN DE TEATRE
J o r d i C o c a

Les grans paraules
L’AUTORA
Ahir es van acabar al Versus Teatre les
representacions de Caos Dempeus, de Vé-
ronique Olmi, que amb traducció de
Josep Maria Vidal ha dirigit Esteve Polls.
En el repartiment, Pepa Arenós, que
retorna després d’un temps apartada de
l’escena, Maria Molins, Pep Planas i Òs-
car Intente. Qui és, però, Véronique Ol-
mi? Doncs és una autora francesa, nas-
cuda l’any 1962 a Niça, formada en art
dramàtic a París, i que durant els anys
90 ha desenvolupat una carrera que,
per dir-ho segons les formes més con-
vencionals, hem de qualificar de verti-
ginosa. Actriu, ajudant de direcció es-
cènica, dramaturga, adaptadora de
textos de diversos autors, narradora i
finalment novel·lista. Aquesta primera
novel·la, Bord de mer, ha estat adaptada
al cinema.

D’entre les seves obres de teatre se
solen esmentar À demain, Modigliani
(1990), Le passage (1995), Point à la ligne
(1997), La jouissance du Scorpion (1997),
Éternel quotidien (1997) i especialment
aquest Chaos debout que es va estrenar al
Festival d’Avinyó el 1998 i que li ha re-
portat un èxit considerable. El mateix
any apareixia un volum de relats titulat
Privée, i posteriorment la novel·la es-
mentada. Traduïda a diversos idiomes,
Olmi és considerada com una sòlida
promesa de la nova literatura francesa.
Fascinada per Flaubert i Dostoievski,
adaptadora per a l’escena de la corres-
pondència de la poetessa Marina Tsvé-
taeva amb Rilke i Pasternak, ella ma-
teixa ha admès que li agraden les his-
tòries fortes, les qüestions centrals. El
món –i així el veuen tant la protago-
nista de la seva novel·la com l’autora,
segons ha dit a diverses entrevistes– és
hostil, la realitat és horrible, i cal de-
nunciar-ho i fer evident justament les
causes que fan el món tal com és. Per
altra banda, la construcció de les seves
obres no s’estructura en arguments
trepidants, sinó a partir de fets petits,
de vivències interiors que acaben des-
truint tant les persones com les relaci-
ons socials.

Si m’he estès una mica a fer aquest
comentari inicial és per tal d’evidenciar
que, en principi, l’obra d’aquesta auto-
ra sembla tenir tots els ingredients que,
a mi, em podrien agradar. Em sap greu
posar-me com a referent tan directe,
però no trobo una fórmula millor per
dir que, si bé sobre el paper els gustos
literaris de Véronique Olmi els sento
com a propis –tant com la necessitat de
denunciar unes determinades situaci-
ons, i l’opció de fer-ho lluny de les tra-
mes complicades–, si bé això és així, en
realitat la seva proposta no m’interessa
gens ni mica. Naturalment aquest fet
no té cap mena d’importància i l’es-
mento, només, en la mesura que
aquests Quaderns volen ser unes refle-
xions obertes.

En aquest sentit i reflexionant sobre
les causes que em fan sentir Caos dem-
peus com una obra no tan sols fallida,
sinó literalment tramposa, cal esmen-
tar el que ja he citat diverses vegades:
aquella afirmació de Sartre segons la
qual és perillosament fàcil parlar amb
lleugeresa dels valors eterns perquè els
valors eterns gairebé no tenen carn.
Sartre afegia que la llibertat mateixa no

existeix com a llibertat donada i que el
més important és la figura singular de
l’obstacle que cal superar i que cal
vèncer. Si l’escriptor ha optat per fer
discursos vans, pot parlar amb paraules
tan belles com vulgui de qualsevol cosa:
de llibertat, de nacionalisme, de demo-
cràcia, de guerra... Qualsevol cosa que
digui li serà concedida per endavant
perquè, en no adreçar-se a ningú, en no
voler vèncer cap obstacle, no molestarà
a ningú i no representarà cap perill.
Aquesta és, em sembla, la causa que fa
que l’obra de la jove Olmi em sembli
inacceptable: és inofensiva tot i semblar
que és justament el contrari. La des-
composició d’una societat, en aquest
cas la soviètica, i els efectes que aquesta
descomposició té en les persones (alco-
holisme, misèria, desil·lusió, repressi-
ons de tot tipus, traïcions, frustracions,
remordiments...), és tan evident, tan
general, tan admesa, tan recurrent, que
la denúncia d’aquest estat de coses es-
devé superficial i inoperant. Diria que
Véronique Olmi escriu des de la litera-
tura i no des de la vida, i que la gran-
diloqüència de les seves frases es con-
verteix de seguida en fum. Parlant de
tot, dels grans temes, no ens parla de
res, i rere la denúncia aparentment
punyent el que hi ha és una reaccionà-
ria voluntat balsàmica. Efectivament,
quan veus les penúries de la vella ba-
buxka que sobreviu de malvendre la se-
va biblioteca, o el gran secret (per altra
banda obvi des de la primera paraula)
de Iuri, el soldat que ha retornat de
Txetxènia, la ingènua amoralitat de
Grixa, que de mafiós passarà a ser de-
sertor, o la profundíssima tristesa de
Kàtia i la seva esperançada maternitat,
quan veus tot això, pots acabar pensant
en la sort que tenim nosaltres de viure
en un món democràtic i infinitament
millor.

Per què s’esdevé, això? Doncs –i

parlo únicament des d’un punt de vis-
ta dramatúrgic– s’esdevé perquè en
l’obra, en Caos dempeus, no hi ha res que
ens remeti als dos pols extrems que,
tot i semblar oposats, en realitat són
complementaris i imprescindibles:
d’una banda no se’ns remet a la con-
dició humana, no hi ha ni una sola
paraula que elevi el text als universals,
i de l’altra, els personatges no tenen
prou carn, no són de veritat, només
reciten un text que, tot i la modèstia
aparent dels plantejaments, esdevé
grandiloqüent, de grans paraules. És
infinitament més dur, més punyent,
més modern i més precís un petit text
de Txékhov que aquesta suposada de-
núncia que ens ofereix Olmi. Si això és
així, si és tal com ho veig, ens hem de
demanar si estem davant d’un cas
d’ingenuïtat o senzillament és un
simple cas de barra. Em decanto per
creure que estem davant d’un cas de
barra. La senyora Olmi juga amb la
bromera de les coses, però només hi
juga, juga amb el dolor del món, però
no sembla disposada a anar més enllà
de la ferum a pixats que reitera mil
vegades en el text com a símbol de la
corrupta i vella URSS desapareguda.

LA FORMA
La raó per la qual Caos dempeus em

sembla un cas de barra i no una can-
didesa, deriva de la saviesa amb què
l’autora administra els recursos dra-
màtics que planteja: cada personatge
té el seu petit misteri que anem des-
cobrint al llarg de la representació, es
retarda la informació suposadament
capital fins al darrer moment, el diàleg
transita de les necessitats quotidianes
al principis morals, hi ha una evolució
(una acció) en Kàtia, la protagonista, de
tant en tant el text s’enrosca en supo-
sades floritures poètiques, després
deixa anar sentències, hi ha violència,

moments de calma... Es podrien afegir
moltes més claus internes, però em
penso que aquestes són suficients per
fer-nos veure fins a quin punt el plan-
tejament parteix d’una fórmula, d’una
recepta, que a més és estereotipada i
antiga. Per a la senyora Olmi no sem-
bla haver existit res, teatralment par-
lant, tot al llarg del segle XX.

I, naturalment, no es tracta pas d’u-
na qüestió de gustos. No és que ella
prefereixi una estètica en comptes
d’una altra; és una cosa infinitament
pitjor: l’obra és tan digestiva formal-
ment com de contingut, tot i la trucu-
lència de les situacions i la duresa de
saló que exhibeix. El que ens diu és tan
poc profund con la manera que ha
triat per dir-nos-ho. De fet, això mateix
també es podria dir a l’inrevés: la for-
ma que ha triat (antiga, tòpica, mecà-
nica i plena de trucs) és el correspo-
nent perfecte al contingut.

No n’hi ha prou de parlar de guerra
per reflectir el dolor humà; que la ca-
ma d’un personatge es vagi podrint a
escena (com la seva ànima) no és més
que un recurs elemental... Recordem
que a les inefables poesies que en
aquestes dates de Nadal abans ens fe-
ien arribar els escombriaires o els car-
ters, també es parlava de grans senti-
ments, de bondat, de tendresa, d’emo-
ció... Ara, de poesia no n’hi havia gens
ni mica, només la forma, una forma, és
clar, convencional, soufflé.

Dit això, cal afegir que els actors
(quin ofici més dur...) fan el que poden
i més. Lluiten amb honestedat per
fer-nos creïble un text que, per molt
francès que sigui, no calia estrenar.
Esteve Polls també ens el vol acostar a
través d’un realisme esquemàtic. Però
ni així. No es pot fer res. Caos dempeus
no funciona. O ben bé al contrari, se-
gons com es miri: el que vol és funci-
onar massa.


