
BZN_81

A

Crítiques
Nou-cents noranta-nou

Text: Àlex Gutiérrez

Autor_Peter Turrini

Títol original_Endlich Schluss

Any_1997

Traducció_Jordi Pujol

Director_Thomas Sauerteig

Escenografia_Paula Miranda

Intèrprets_Jordi Fàbregas

Sala_Sala Beckett

Data d’estrena_5 de juliol

Data de sortida_23 de juliol

La fi per fi

ra comptaré fins a mil i em mataré”. Així s’engega el muntatge. I,
efectivament, el protagonista –pistola en mà– compta fins a mil i no expliquem
què passa després per no aixafar el final. Entremig de l’u i del mil, a banda de
nou-cents noranta-vuit altres números (o gairebé, perquè no tots són pronun-
ciats), també es diuen unes quantes frases. Però el text només és rellevant com
a vehicle conductor de l’angoixa del protagonista, que dispara una hora llarga
de monòleg abans de disparar (va, una pisteta...) alguna altra cosa.

Certament hi ha unes quantes idees, al text. L’autor austríac Peter Turrini
ha bastit una mena de crit primari vomitat per algú decidit a engegar-se un tret
quan acabi la seva atropellada exposició de motius. El protagonista havia estat
periodista d’èxit, marit fecund, pare responsable i amant enardit. ¿On anar a
partir d’aquí? Doncs cap al fracàs de pet: capbussant-s’hi sense miraments. El
seu raonament és lúcid a estones, però amb racions encara més grans de follia.
I, en tot cas, incòmode. I políticament incorrecte, com quan ironitza sobre la
gent de pura raça... jueva. Quelcom hi ha amb els escriptors austríacs (Thomas
Bernhard, Elfriede Jelinek...) que no poden estar-se de posar els dits a les nafres
històriques del seu petit país. Aquí, tanmateix, el text apareix adaptat a més de
traduït, així que es fan simpàtiques referències a la Generalitat, al Llobregat o
a Cantonigròs.

A mig camí entre Nietzsche i un yuppie tronadot, l’actor Jordi Figueras
omple de fel tot el temps del muntatge. L’arrencada és molt forçada, amb el
personatge ballant pràcticament per la cambra on s’ha reclòs, amb tanta
intensitat dramàtica que el públic, encara fred, pot trobar fora de lloc. A mesura
que avança l’obra, les línies se suavitzen i l’autor va perfilant la seva criatura, fins
que cap al final de l’obra acaba despertant certa compassió. Entre els passatges
més interessants hi ha els que l’autor aprofita per carregar-se l’estat actual dels

mitjans de comunicació: el mimetisme entre capçaleres rivals, la manca de filtres
de seguretat al sistema, la futilitat de les notícies que es publiquen... de fet, el
personatge renega de la lletra escrita i tot el que ha redactat en la seva vida prèvia
ara li sembla fútil, en part perquè sap que també la lletra és impostura i, per tant,
mancada de veritat.

Com a tots els monòlegs, la major part del risc l’acaba assumint l’actor.
Figueras es fa seu el text, tot i les evidents dificultats d’encarnar un personatge
tan extrem durant més d’una hora sense interrupcions. En tot cas, és un salt
qualitatiu respecte a algunes interpretacions televisives que havia desenvolupat
els darrers anys. La complicitat amb el públic es fa palesa en els moments en què
demana: “Per quin número passava”. Sempre acaba responent algú, el llest de
la classe.

Per contra, en algun moment cau en el recurs fàcil d’e-xa-ge-rar-les-pau-
ses-en-tre-síl-la-ba-i-síl-la-ba, la qual cosa encarcara el resultat i fa massa
evident els tics de construcció. La sala és petita –estem parlant de la Beckett–
i alguns dels tics visuals (fer petar els dits, treure la llengua discretament)
semblen més pensats per a grans distàncies, ja que en el cos a cos l’espectador
acaba avorrint-los una mica, per evidents. També grinyola una mica el compte
endavant de l’u al mil: volent injectar dramatisme a cada asèptic número, al final
sobrevé la indiferència per aquests passatges. Això sí: és una maniobra extrema-
dament audaç fer passar l’espectador per aquesta sèrie numèrica, perquè al final,
malgrat totes les reserves morals, un acaba desitjant la fi per fi i, per tant, la mort
del personatge. El text no deixa lloc a dubtes que l’autor vol ser cruel amb el
públic i manipular-lo cap a aquesta direcció. És una operació estratègica per
reflexionar sobre la insignificança de l’individu, i el seu aïllament respecte de la
resta de la humanitat. Individualisme a dojo. Un monòleg, vaja.
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