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Carme Sansa, estirada, Mireia Chalamanch i Dora Santacreu són les tres protagonistes de ‘Dramàtic’
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Persona

A
lbert Mestres (1960) és
d’aquests creadors –poe-
ta, novel·lista, traductor i
dramaturg– que no ac-
cepta les formes i les ide-
es que li són automàtica-

ment donades pels corrents de moda.
Això sol ja mereix la més alta conside-
ració. I més encara quan –lògicament,
i encara que sembli una paradoxa–, en
comptes de deixar-se dur per les ona-
des successives, el que fa és manifestar
un gran interès per la tradició cultural
de què som, alhora, hereus i continu-
adors. En aquest sentit desconfia, per
exemple, de la psicologia dels perso-
natges, de la primacia de les peripècies
per damunt de l’acció i, en darrer ter-
me, de les paraules que són dites per
omplir un buit irrellevant. Ben al con-
trari, en la seva concepció teatral les
paraules són la concreció fònica i cul-
tural (musical, al capdavall) dels senti-
ments, les idees, els dubtes, les incer-
teses i les ambivalències que ens ca-
racteritzen. Si més no aquests semblen
els principis a partir dels quals ha
construït Dramàtic, l’obra que, dirigida
per Joan Castells (amb unes magnífi-
ques Dora Santacreu, Carme Sansa,
Mireia Chalamanch i la veu cantada
d’Àngels Busquets), es pot veure a l’Es-
pai Joan Brossa amb escenografia de
Paco Azorín i vestuari de Marta Rafa.

ELS CARÀCTERS
Què és, però, Dramàtic? D’on parteix?

Doncs a mi em sembla que parteix
d’una premissa que era capital en el
teatre grec i que ha estat oblidada en el
teatre occidental, com a mínim fins a
Brecht: el terme caràcter, que solem
traduir per personatge, no era en ab-
solut un conjunt de característiques
psicològiques, sinó uns trets específics
i fonamentals que es definien a través
de l’acció. L’actor, doncs, no havia
d’encarnar el caràcter, sinó que ens el
mostrava; ens mostrava allò que en
una expressió d’arrel etrusca els llatins
anomenaven persona i que no és úni-
cament un arquetip. Hi ha molt d’això
en el film magistral de Bergman que
duu aquest títol i en el qual el director
suec realitzava, a més, el prodigi de fer
possible l’acció sense peripècies i gai-
rebé sense temps. Albert Mestres ha
seguit un altre procediment: ens mos-
tra tot el temps, una vida sencera en-
carnada en tres dones d’edats diferents
que són en realitat una de sola però en
moments diferents: la joventut, l’edat
adulta i quan s’entra en la vellesa.
Mestres fa un plec en el temps, de tal
manera que veiem, sobreposades, les
tres dones, la dona en tres edats.
Aquestes coses, explicades semblen
més difícils del que resulten a l’escena.
És la impossibilitat de dir l’art més
enllà d’ell mateix: si ho intentem, de
seguida es fa evident que l’argument
per si sol no ens explica pràcticament
res i que, en realitat, el repertori de
personatges sempre és si fa no fa el
mateix. Cal assistir al miracle de l’en-
carnació escènica per capir-ne la veri-
table importància. Albert Mestres ho fa
i, a través d’aquesta dona vista en tres
moments diferents de la vida, ens
mostra els trets fonamentals d’un ca-

ràcter (no d’un arquetip ni d’una psi-
cologia) tot fent que aquest caràcter no
s’exhaureixi en les causalitats psicolo-
gistes que, tanmateix, són d’una ma-
nera o altra presents. Efectivament: el
que veiem no és únicament un perso-
natge amb els seus traumes, sinó una
condició: la condició de dona. Però no
tracta aquesta condició des del femi-
nisme, sinó des d’una perspectiva
mítica. ¿I si Prometeu (es demana
Mestres mateix) no fos un tità, sinó
una titània? La condemna de Prome-
teu a patir eternament esdevé així la
condemna a parir amb dolor, de néixer
amb dolor.

Naturalment, aquest procediment
situa el fet dramàtic en una dimensió
diferent de l’habitual. Però tampoc no
vol fer una tragèdia revestida de les
formes que li semblen pròpies, ni no-
més un drama amb tot de secrets que es
van aclarint al llarg de la representació.
El que sembla voler Mestres és fer pre-
sent entre nosaltres el dolor femení, un
dolor essencial i no circumstancial que
d’una banda veiem encarnat en una
dona, en la Dona, i que alhora, més
enllà d’això, és la personificació del
dolor mateix, de la consciència del do-
lor, consubstancial tant a la vida de les
dones com dels homes.

ANÈCDOTA I CATEGORIA
Dramàtic té, tanmateix una anècdota

i un secret: finalment acabem desco-
brint que un fet inicial ha condicionat
la vida d’aquesta dona que, simultàni-
ament, veiem en tres moments dife-
rents. El nucli d’aquesta anècdota és
primer incestuós i, per extensió, sexu-
al. El sexe domina les relacions de la
majoria d’humans (homes i dones), ja
que sense sexualitat no hi ha repro-
ducció, no hi ha vida (cosa que potser
està en vies de canviar i que, en el fu-

tur, pot suposar una orientació radi-
calment nova de la convivència), i amb
sexualitat hi ha vida i, per tant, difi-
cultats, envelliment i mort. Però si ens
quedéssim en aquest primer pla l’obra
esdevindria únicament una mena de
cantata vocal que, explicada amb un
desordre aparent, buscaria de mante-
nir l’interès a base de retardar la in-
formació central. En canvi, el que
compta fonamentalment no és tant el
recorregut mental dels personatges
com les constatacions d’un pathos, d’u-
na passió dolorosa que és viscuda de
maneres diferents segons l’edat: del
desconcert inicial, de la descoberta
durant la joventut, a la indiferència i la
relativització durant la vellesa, tot
passant pel moment difícil de la ma-
duresa, quan el cos mana, quan la carn
reclama, s’imposa i, és clar, pateix in-
tensament.

Dramàtic és una proposta interessant
perquè l’habilitat de l’autor ens fa pas-
sar de l’anècdota a la categoria sense
trair el plantejament estètic i sense
fer-nos discursos pretenciosos. La su-
perposició de temps no és gratuïta ni
artificiosa, sinó essencial, en la mesura
que passa a primer pla la categoria i
situa l’anècdota on li pertoca, tot di-
ent-nos que fàcilment podria ser subs-
tituïda per qualsevol altra. El que
compta, més enllà dels secrets i les
anècdotes, és el tractament mític de la
condició humana, la força expressiva
d’unes maneres diferents d’enfrontar-se
a allò que som més profundament.
Plantejat així, anècdota i categoria
s’entrelliguen i esdevenen una sola cosa
plena de densitat, plena d’humor, ple-
na de sentiments, versemblant i, al
capdavall, veritable. Especialment a
través de la vellesa (hi ha un llarg mo-
nòleg de Dora Santacreu magnífica-
ment ben dit, amb subtilesa i ironia)

aprenem que les coses no són necessà-
riament tan importants, ja que, final-
ment, vistes en perspectiva, perden pes.
Però mentre han durat, mentre les hem
viscut, eren indefugibles, de manera
que aquesta visió des de la vellesa (on el
que pesa és la solitud i la tristesa per
haver patit) no és més que un estadi, i
ni de lluny el més revelador.

EL MUNTATGE
Joan Castells ha hagut d’enfrontar-se a

un text sense acotacions. Ha comptat
amb un espai volgudament simbòlic, ha
comptat amb una veu cantada que lliga
amb les cançons populars a què retor-
nen les actrius, i s’ha plantejat el repte
des de la necessitat que les paraules si-
guin alguna cosa més que un vehicle
funcional que ens explica l’anècdota. Les
actrius donen perfectament aquesta di-
mensió fònica, patètica, que havia d’es-
tar en primer pla. Els diferents registres
vocals de Carme Sansa, impressionant,
grandiosa, com sempre; les notes d’hu-
mor distanciat de Dora Santacreu, car-
regada alhora de menyspreu, formida-
ble; les angoixes adolescents i falsament
trivials de Mireia Chalamanch, més que
correctes... Aquí és on a mi em sembla
que Castells aconsegueix unes fites re-
marcables: en el treball que fa amb els
actors. Quan hi ha tants directors que
només pensen en la posta en escena i
deixen els actors en segon pla, Castells
potencia la manera de dir, les intenci-
ons, busca el més subtil. Els únics retrets
són de detall: s’hauria de resoldre el so-
roll brutal i inútil que en un moment
determinat fan les rodes del llit, no aca-
ba de funcionar el soroll que ens avança
el tancament d’una bossa; tampoc no
funcionen els embenats-teranyina que
resulten més estètics (superficials) que
significatius. Tret d’això, un espectacle
que cal recomanar.


