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Natura morta

frontar l’adolescència al teatre sempre és tasca complicada i
moltes propostes acaben caient en l’estridència pròpia d’aquesta etapa vital.
I el terreny està abonat perquè hi creixin els tòpics de manera vergonyant.
Natura morta evita l’estropell gràcies a encarar el tema de manera prou
indirecta i prenent com a base les convencions d’un gènere, concretament el
negre, en el qual l’acció se centra en la investigació a l’entorn de la mort d’una
noia de divuit anys. Partint d’aquesta trama epidèrmica, l’autor (l’italià
Fausto Paravidino) furga en la confusió dels joves contemporanis, si bé
l’anàlisi es queda en la superficialitat de dos eixos: que una bretxa insalvable
separa pares i fills, i la manca d’horitzó que pot conduir a l’aïllament. Les
drogues desenvolupen aquí el paper catalitzador d’aquestes ganes extremes
d’evasió.

L’obra, per tant, no descobreix res. I encara pitjor, l’enigma que
representa que hauria de mantenir l’atenció de l’espectador –la identitat de
l’assassí– es veu a venir d’una hora lluny. Com a whodunnit, per tant, seria
un fracàs. Però precisament hi ha un al·licient que fa oblidar les febleses del
text. L’al·licient té el nom i cognoms de l’actor Oriol Guinart, que defensa
en solitari l’obra, ja que està estructurada en una col·lecció de breus
monòlegs de diversos personatges, encarnats tots ells –fins a sis– pel mateix
intèrpret.

Un policia, una prostituta, la mare de la víctima, el seu nòvio, qui li
subministrava la droga... l’elenc de personatges és variat i tots van aportant
peces al trencaclosques, però alhora es retraten a ells mateixos. Els passatges
més encertats són els corresponents a la mare, que es beneficien de la
capacitat de l’actor Guinart de convertir-la en un personatge amablement
esperpèntic, conscient de la sordidesa que envolta la seva vida però disposada

a entomar-ho. Més plana, en canvi, és l’encarnació del camell, que acusa una
acumulació de llocs comuns i tics que no li fan cap bé. A pesar de la
irregularitat, Guinart fa un desplegament d’accents molt meritori i aconse-
gueix que cada personatge no només tingui una veu i un registre determinats,
sinó també un sistema fonètic propi. L’exemple més clar és el policia
xusquero, amb un català macarrònic incapaç de diferenciar entre esses sordes
i sonores.

Natura morta inaugura la trilogia “Teatre i adolescència”, produïda pel
Teatre de Ponent. Els impulsors volen que cada obra sigui, a més, pal de
paller on recolzar altres activitats que serveixin tant per reflexionar sobre els
joves d’avui dia com per acostar-los al teatre, a partir de l’interès que suscitin
muntatges que abordin els seus temes. La idea, però, és que l’espectacle
funcioni també per a l’espectador adult i, tot analitzant aquesta Natura
morta, l’objectiu està acomplert, ja que l’obra no és gens complaent i es
permet llicències per tal d’enganxar el sector d’edat més jove. El fet d’apostar
pels monòlegs, però defugint la cansada estampa del graciós de torn amb
paret de totxos de fons, ja és un bon senyal que els objectius ètics de la
proposta no devoren els estètics. L’escenografia i la direcció són també
discrets i, per tant, no distorsionen la valoració de l’espectacle.

Amb tot, el muntatge depèn massa, com s’ha dit, de la capacitat de l’actor
Guinart per clavar el públic a la butaca gràcies a unes composicions en estat
de gràcia. Té els ulls petits, però d’una expressivitat i vivesa manifesta digna
d’esment. L’obra necessita d’espais petits com és el Tantarantana del carrer
de les Flors per poder obviar les asprors i concentrar-se en l’encert interpre-
tatiu d’un actor que molt probablement es troba a les portes de fer un gran
salt en la seva carrera. Perquè no diguin que no se’ls va avisar.




