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Ramon Vila i Marta Calvó són dos dels protagonistes de la producció del Malic
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I mai no ens separarem
É

s molt lloable l’intent que
es fa des de les sales alter-
natives d’oferir-nos alguns
dels autors, diguem-ne, jo-
ves, o de mitjana edat, que
actualment tenen un cert

predicament a diversos països d’Eu-
ropa. Si fa unes setmanes parlàvem
d’una autora francesa, avui ho hem de
fer d’un novel·lista i dramaturg noru-
ec: Jon Fosse, la primera obra del qual,
I mai no ens separarem, ha estat dirigida
per Carlota Subirós al Teatre Malic.
Però, tristament, una vegada més haig
d’argumentar les raons per les quals
el text no m’ha agradat. En tot cas,
abans d’endinsar-nos en aquest co-
mentari, una consideració prèvia: es-
tem lluny d’aquells anys en què ens
arribaven autors d’expressió alema-
nya com Handke, Bernhard i Botho
Strauss, o Sam Shephard i David Ma-
met i altres nord-americans
que ens feia conèixer Josep
Costa; o d’aquella època més
recent que, de la mà de Sergi
Belbel, ens permetia de veure
en català el francès Koltès.
Ara ens arriben autors que jo
trobo francament mediocres i
se m’acut de pensar que les
causes poden ser diverses: la
primera, que jo no entenc els
projectes que se’ns proposen;
la segona, que estiguem pas-
sant una època més prima des
del punt de vista de la litera-
tura dramàtica i, la tercera,
que aquests autors estiguin
mal triats. A part d’això, rei-
tero l’interès que a Barcelona
(com a París, a Berlín, a Lon-
dres o a Estocolm) es vegin les
obres i els autors que s’estan
fent ara mateix.

I MAI NO ENS SEPARAREM
Nascut el 1959, Jon Fosse va

començar a publicar novel·les
en noruec l’any 1983. També
ha escrit literatura infantil,
poemes, assaigs, i ha traduït
autors com ara Wedekind,
Hermann Broch, Bernhard i
Strauss. A partir de 1990 la
seva obra va obtenir un ampli reco-
neixement al seu país i d’aleshores
ençà pràcticament cada any se li han
atorgat diversos premis (cinc, l’any
2000). Els textos de Fosse han estat
traduïts com a mínim al suec, a
l’hongarès, al francès, a l’anglès i a
l’alemany.

El 1994, després d’haver publicat ja
algunes novel·les, assaigs i reculls de
narracions, escriu per al teatre el text
que ara comentem. Va ser un encàrrec
del jove director Kai Johnsen i, segons
confessa Fosse mateix, la primera
motivació va ser estrictament crema-
tística. Però després, fascinat per l’es-
cena, ha escrit vuit o nou peces més,
totes estrenades al seu país i algunes a
diversos teatres europeus (la Sala Bec-
kett estrenarà al proper mes de març
Algú vindrà). Som, doncs, davant d’un
autor força reconegut, amb un cert
èxit, tot i que el seu teatre i la seva
obra narrativa no es proposen en
principi de circular per camins fàcils.

Les etiquetes no serveixen mai de
res, però Jon Fosse mateix ha dit que
ell és “una mena de minimalista, i
per mi el teatre també és una forma
d’art minimalista, amb moltes es-
tructures constitutives minimalit-
zants: és espai limitat, una extensió
de temps limitat...” El fascina, a més,
aquell moment únic que ens ofereix
l’art del teatre, el moment en què,
sota una aparença de quotidianitat,
se’ns dóna la suspensió del temps i
un increment de la densitat de sen-
tit. Fosse ho descriu així: l’essència
del teatre, del bon teatre, és quan
“passa un àngel per l’escena”. Doncs
bé, a I mai no ens separarem no vaig
sentir que hi passés cap àngel. I no
em sembla que sigui responsabilitat
de la direcció ni dels actors (Marta
Calvó, Ramon Vila i Alícia Pérez), si-
nó del text.

Partint del fet que Fosse mateix s’ha
definit com a minimalista, i que per-
tany a una generació que s’oposa al
realisme dels anys setanta, es parla
d’ell com d’algú postmodern. Etique-
tes a part, la seva narrativa és veritat
que usa generalment la primera per-
sona i que concep la narració com una
mena de fluir de la consciència que
permet, i potser reclama, retorns i
reiteracions que sorgeixen d’una úni-
ca situació. Els pares d’aquesta mane-
ra de concebre el relat són diversos,
però en tot cas cal remuntar-los com a
mínim als anys 20 i 30 del segle XX i
aquí assenyalarem només dos noms:
Joyce i Faulkner. Per aquesta via, en
narrativa, s’ha arribat a tres propostes
diferents: d’una banda, l’apropament
exagerat al subjecte fa que aquest es-
devingui estrany i monstruós, tal com
passa a Beckett; de l’altra, el fluir de la
consciència passa del subjecte a l’ob-
jecte, com és el cas de Robbe-Grillet, i
una tercera possibilitat seria el quie-

tisme dens i la mirada minuciosa de la
millor Margarite Duras.

Al darrere d’aquestes actituds a mi
sempre m’ha semblat veure-hi una
arrel existencial (no exactament
existencialista) que, afegida a la
fragmentació de la mirada de John
Dos Passos i a l’absurd kafkià, acaben
dibuixant prou bé un panorama es-
quemàtic de la narrativa del segle
passat. La condició sine qua non de tot
això és que hi hagi alguna cosa a dir,
un sentit a transmetre, una densitat
que, més enllà de l’aparença, faci del
no-res tot, o del poc molt.

I MAI NO ENS SEPARAREM
La situació inicial de l’obra que

comentem podria ser descrita així:
una dona separada que ha perdut la
seva parella viu l’aprenentatge de la
solitud, però la presència de l’altre

encara és tan forta que fins i tot ve-
iem aparèixer el marit o company
perdut i la tercera persona en dis-
còrdia. Molt bé, podria ser un punt de
partida. I més encara si tenim en
compte una arreladíssima tradició
escandinava, la dels fylgja, i la distin-
ció que en l’àmbit mitològic germà-
nic es fa entre cos i ànima, que no
correspon del tot al model cristià. Si
en un cas l’ànima és completament
impalpable i immaterial, en l’altre
pot arribar a corporitzar-se. A tota
Escandinàvia els fylgja serien justa-
ment això si fa no fa: el segon, el que
ens continua. No estem parlant de
fantasmes, sinó d’una manera dife-
rent d’entendre la relació entre el cos
i aquesta cosa que també som i que
no s’esgota en la raó.

Partint d’aquí, la proposta de Fosse
s’entén perfectament: la dona que
reitera la seva solitud, que busca fins
al deliri la pau perduda, veu i parla
amb l’altre en la mesura que l’altre és

una creació no únicament mental. El
marit-company, l’amor perdut, no és
únicament una idea, és un fylgja. I la
distinció em sembla que és altament
significativa. Malgrat això, repetir
per repetir, reiterar per reiterar no
ens condueix necessàriament enlloc,
encara que sigui justament enlloc on
es vulgui arribar. Tot plegat, aquest
enlloc, l’alteritat, la fixació en un
únic moment, l’absència pràctica-
ment total de peripècies, i el punt de
vista del fluir de la consciència, s’e-
vapora si allò que se’ns diu es basa en
el tòpic. Només un fragment que es
reprodueix en el programa de mà: “Jo
seia aquí i esperava / Esperava i es-
perava / Seia aquí i esperava /Espera-
va i esperava / I la vida no és res (...)
seuen allà esperant / entre les seves
coses / en la seguretat que donen les
coses / seuen i esperen /dins de les

cases sota el cel / seuen allà
esperant / a les habitacions /
dins de les cases/ entre les
seves coses / viuen en l’espera
/i aleshores no esperen més”.

I MAI NO ENS SEPARAREM
Es fa difícil de concretar en

poc espai la diferència entre
un text genial i una estupi-
desa. Entre Beckett i alguna
obra que parteix del mateix
lloc, però que no és tan afor-
tunada (recordo ara un text
titulat El diente, de l’argentí
Julio Imbert, en què vaig
participar fa 35 anys), hi ha
l’absència o la presència del
tòpic i la qüestió de la densi-
tat del sentit. No estic dient
que l’obra de Fosse sigui una
estupidesa; però sí que cau
en el tòpic i s’esgota en un
primer nivell. ¿Què hi ha
darrere d’aquesta solitud de
la dona que parla? A què ens
remet? Dir al llarg d’una ho-
ra que tots estem radical-
ment sols és poc, és adoles-
cent. Aquestes coses no es
diuen directament, se’ns
mostren, se’ns revelen, i Fos-
se, que està interessat en el

coneixement gnòstic, ho hauria
d’haver tingut en compte. Beckett
passa per frases que semblen buides,
reitera, burxa..., però mai no ens
ofereix una frase lapidària i conclo-
ent. I no ho fa perquè això aniria
contra el seu projecte. La buidor i el
silenci en l’art oriental se’ns mostra a
través d’un món físic, aparentment
simple, gens pretensiós.

Aquí és on a mi em sembla que I
mai no ens separarem es converteix en
un exercici fet des de les bones in-
tencions. El que perd l’obra és la
textualitat massa evident i tossuda;
l’esbrava la frase que vol dir coses
profundes quan, en conjunt, des del
primer moment, ja hem entès què
està passant. En comptes de dibuixar
un perfil que finalment ens mostri la
buidor, la fragilitat i la vulnerabilitat
dels humans (tal com fa Maeterlinck),
Fosse ens diu mil vegades que el món
és buit, fràgil i vulnerable. Molt bé,
gràcies, però ja ho sabíem.


