
AVUI38 DILLUNS, 25 DE SETEMBRE DEL 2006Cultura i Espectacles

Jordi Coca Uns textos de Joaquim Ruyra són l’excusa
per construir ‘Un mar dins del calaix’,
l’espectacle on senyoreja la paraula ben dita

El mar de Fina Rius

U
na actriu vestida de
negre i un moble de
vuit calaixos en un es-
cenari obscur. La
banda sonora de

Ramon Ciércoles. L’actriu duu una
mena d’abric de suro, més aviat
feixuc, que ha estat concebut per
l’artista Perejaume. Això és tot.
Això i durant una hora la paraula
precisa, el control minuciós del
gest, la intenció feta art sense que
es noti l’artifici, sense esforç apa-
rent. El prodigi ha estat possible
perquè s’han coordinat perfecta-
ment feines ben diverses. D’una
banda Pep Paré, que signa la dra-
matúrgia d’uns textos que per pas-
sar al teatre han estat més treba-
llats del que sembla i, tanmateix,
no perden l’astoradora precisió de
l’escriptor de Blanes. De l’altra la
direcció de Teresa Vilardell, que ha
sabut focalitzar els esforços per fer
visible la paraula, per il·luminar la
veu i potenciar la multitud de re-
gistres que l’actriu ens ofereix.

Amb aquest rerefons (un text
que embadaleix des del primer
moment, una dramatúrgia con-
vincent, una direcció que potencia
i orienta) l’expressió oral de Fina
Rius arriba als nivells més alts
possibles. Un bon exemple el tro-
bem en el fragment titulat La xu-
cladora, on un personatge diu
amb veu greu i profunda: “¿Sap
què li anava a proposar, ara? Una
calaverada: res, que vostè fóra un
bon company per a nedar de pare-
lla.” No sé si es pot donar més amb
menys, ja que des el primer mo-
ment l’actriu fa aparèixer aquesta
diguem-ne dona que és alhora in-
teressant i pertorbadora, amb una
veu i una actitud diferents. Perce-
bem el perill en la manera de dir
fins i tot abans d’entendre qui
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parla i sense haver capit del tot la
situació. De fet, en cada una de les
paraules de La xucladora hi ha un
ressò inquietant que ens indueix
a la temença. I val la pena remar-
car que a El vals final el text reite-
ra en diverses ocasions la idea en
si força comuna “som al ball i hem
de ballar…” La vida vista com un
vals no era nova ni en temps de
Ruyra. Tanmateix Fina Rius ens
la serveix amb una progressió
lenta, amb un pausat aprofundi-
ment del dolor, amb una resigna-

da evidència de l’inevitable, amb
un regust fatal que dota el text de
vida i mort alhora, que és exacta-
ment d’allò que es tracta. Sempre
hauria de ser així, i en canvi s’hi
arriba ben poques vegades.

Ara, el que fa la interpretació de
Fina Rius extraordinària és que
cap d’aquests moments no esdevé
excepcional en el sentit de destacar
del conjunt. L’encert està en la to-
talitat de la proposta, en la manera
inhabitual de sostenir sense estri-
dències una dicció rica de matisos,

exultant de tons, de modulacions
diverses i d’inflexions inesperades.
I a estones esclata plenament la
bellesa aquietada de l’actor que
mana sobre la seva tècnica i que
aconsegueix que les intencions es-
devinguin concretes. Et sembla
que podràs tocar la veu, tens la
temptació de creure que aquells
sons són tridimensionals i que s’ar-
ticulen per fer visible fins i tot les
exhalacions de què parla Ruyra,
“fresques i humides com després
d’una ruixada”. Magnífic!

L’encert està en la
manera inhabitual
de sostenir sense
estridències una
dicció rica de matisos
i exultant de tons

Quadern de teatre

L’art de l’actor
@ Tal com ens fa notar Pep Paré,
Ruyra “és un dels principals cons-
tructors de la prosa catalana con-
temporània.” Ara, en teatre aques-
tes afirmacions no són res si l’actor
no ens ho serveix des de la veritat i
des de la totalitat de la proposta. El
gest ha de ser complementari i
equivalent al registre vocal, el so ha
de tenir el mateix pes que el cos, o
bé s’ha de fer eteri si es vol volar…
L’actor sempre és un intermediari.
És algú que està entre les intenci-
ons (el text, l’espai, les propostes
dramatúrgiques, les càrregues ide-
ològiques, etc.) i els espectadors.
Amb independència de l’estil en
què treballi, la seva feina ha de ser
fàcilment descodificable pel públic.

Ja sé que no són ben bé el mateix
les nocions de públic i d’especta-
dors, però en qualsevol cas els re-
ceptors de la proposta escènica
han de poder entendre què els diu
l’actor. D’una banda compta amb la
veu, però també hi ha el cos, el gest,
els silencis, les mirades… Cada un
d’aquests instruments està al ser-
vei de la proposta i, tal com dèiem,
al capdavall té poca importància si
es treballa des de l’expressionisme
o des del naturalisme més extrem.
El que cal és la coordinació de tots
els registres que s’activen, i la per-
fecta coherència entre què es diu i
com es diu.

En el cas de Fina Rius a l’espec-
tacle Un mar dins del calaix, que

es pot veure a l’Espai Brossa fins
al dia 8 d’octubre, es dóna a la per-
fecció aquesta coherència. De fet,
és gràcies a això que el conjunt es
fa comprensible, transparent, i
que fins i tot sense saber res de
Ruyra, i sense tenir les eines mí-
nimes per valorar la seva prosa llu-
minosa, entenem que alguna cosa
essencial creix a l’escena.

Catalunya encara té moltes
mancances amb l’art de l’actor, i
més des que la televisió els avicia.
Potser per això és tan meritòria la
feina de Fina Rius a l’Espai Brossa.
També s’ha d’assenyalar que la ma-
teixa actriu i la mateixa directora
hi oferiran, del 13 al 29 d’octubre,
uns textos de Josep Palau i Fabre.Fina Rius a ‘Un mar des del calaix’ ■ MARC RIUS


