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La  indiana

l projecte T6 enguany es trasllada a les sales alternatives.
Recapitulem: el T6 va néixer com a projecte de creació in situ per a
dramaturgs catalans (òbviament) contemporanis. La idea era aprofitar
l’estructura i l’impuls del TNC (així com la sala Tallers) per desenvolupar
un text de manera orgànica. El resultat artístic de l’experiment ha estat
irregular, per més que d’allà sortís la gran campanada –almenys en termes
de taquilla– d’El mètode Grönholm, de Jordi Galceran i dirigit per Belbel.
Amb tot, l’interès públic del projecte és evident i té dues vides: ajudar a
descobrir vertaders talents (ni que sigui a costa d’haver-nos d’empassar
gens suculentes pedres) o bé com a via d’estrenar per a un substrat d’autors
que, sense estar instal·lats en l’excel·lència, tenen coses a dir (i accedirien
a les sales en qualsevol país normal).

El cas d’Àngels Aymar pertany clarament a aquest darrer grup. De
manera discreta (altre cop caldria parlar dels països normals, etcètera) ha
anat bastint una obra literària amb prou elements valuosos. El darrer
exemple és aquest La indiana, en la qual dibuixa dos plans lligats per fils
invisibles. D’una banda, immigrants catalans vivint a la Cuba del XIX. De
l’altra, uns personatges contemporanis, emigrants a l’Empordà, que
s’interessen per les desventures d’aquella llunyana gent (en el temps, en
l’espai). I el principal atractiu del text no són tant les escenes de cadascun
dels dos plans, sinó precisament la bellesa que rau (i no és paradoxa) en
la invisibilitat. Les parets de les cases suen records i, a vegades, només cal
deturar-se i parar una mica l’orella per poder-ne sentir els ecos. La indiana
està plantejada amb un clar to elegíac, a partir de la lectura de cartes
rescatades d’un cofre oblidat. Aymar està còmoda en aquest terreny, que
ja havia assajat a La rialla inacabada a partir també d’un viatge transoce-
ànic i de la voluntat de no deixar morir el passat.

Els tres actors a escena encarnen un parell de personatges cadascun.
Malauradament, els actors es mostren descompensats segons si represen-

ten el passat o el present. Com si la voluntat de separar els dos plans hagués
fet caure un dels personatges en certa estereotipació un pèl forçada. Així,
mentre Txu Morillas ofereix una ben definida contemporània Rita, quan
s’encara a la pretèrita Rosa  accentua tant la visió somniadora i utòpica del
personatge que l’apropa perillosament a una pura i simple bleda. O
Míriam Alemany, que treballa molt bé el personatge de la fetillera (que
permet certa exageració) però en canvi caricaturitza també en excés la
dona actual que encarna, amb un punt de frivolitat massa impostat.
Finalment, Òscar Intente és probablement el més equilibrat, tant en el
paper de l’indià Lluís com del contemporani Ponç.

La posada en escena és tranquil·la i evoluciona amb un tempo adequat
que permet el tast de les cartes que llegeixen les dues noies actuals mentre
evoquen temps passats que malgrat tot tenen ascendència en els llocs, els
espais i les persones. El joc entre passat i present ajuda a no convertir el
conjunt en una pasta massa espessa de digerir i, en canvi, captura bé
l’atmosfera espectral amb què Aymar ha omplert les escenes del seu text.
La indiana confirma de passada la dramaturga com una proposta amb veu
pròpia, capaç de tenir un univers personal i de presentar-lo text a text amb
diferents formes, però sense trair l’essència original. Les figures femeni-
nes són especialment atractives, en tant que se situen al centre de la
història com a agents actius. Els homes es dibuixen, en canvi, una mica
estaquirotitzats, tendents als discursos buits, la manca d’acció i l’acomo-
dament. Rosa, per exemple, té els ulls plens de vida i omple tothora el
silenci que imposa, sense mala fe, el seu marit. Denuncia les injustícies,
té inquietuds culturals, però una certa subjugació pacífica envers l’home
acaba ofegant les seves aspiracions. D’alguna manera, Aymar mostra com
l’esquema continua sent vàlid avui en dia, encara que sigui protagonitzat
per dones aparentment alliberades i homes també aparentment civilit-
zats.




