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DUES PECES BREUS de Rodolf Sirera
Al costat d’una producció pensada en raó de l'eficàcia immediata, d'un teatre d'ambició popular que proposa una reflexió sobre la història del 
País Valencià vista des de la perspectiva del proletariat, l’escriptura dramàtica de Rodolf Sirera té un vessant menys conegut: el de la investi-
gació. Tanmateix aquest afany de recerca és, n’estic segur, el que confereix la riquesa expressiva a la producció teatral de l'autor que, amb 
vocabulari camús, podríem qualificar de «normal», de «representable». L'estranya metamorfosi de mademolselle Delaigulle i El misteri de la cam-
bra tancada ens mostren una interessant aproximació de Rodolf Sirera a la narrativa de terror, un gènere de ficció que té una íntima relació amb 
el surrealisme o que, si més no, ha atret els surrealistes pel que té de sobreiximent de la realitat, de penetració —a partir d’unes premisses 
aparentment lògiques— dins el món de l'il·lògic. En efecte, tant L'estranya metamorfosi de mademoiselle Delaigulle com El misteri de la cambra 
tancada, certifiquen el triomf de la lògica que ens ha servit de punt de partida, però que ens ha emmenat indefectiblement a la il·logicitat, 
a l'impossible. En tant que exercicis d'investigació, d'altra banda ben susceptibles de plasmació escènica, les dues peces breus de Rodolf Sirera 
ens obren tot un ventall de perspectives, i constitueixen el testimoniatge d’una temptació absolutament original dins els incentius que travessen 
la nostra dramatúrgia actual. — XAVIER FÀBREGAS.

L’ESTRANYA METAMORFOSI
DE MADEMOISELLE DELAIGULLE

L'escenari a les fosques. Comença a sentir-se, molt suau, 
l'andante de la sonata opus 34 en Fa menor de Brahms. 
Al cap de 45 segons, aproximadament, s'encenen, molt a poc 
a poc, els llums. Tranquil·la penombra de capvespre. Els 
primers dies de l'octubre. Principis de segle, amb el seu 
halo marcit de remembrances: un jardí-laberint modernista, 
amb algunes estàtues al·legòriques, un estany, un banc a un 
costat del passeig. Més enllà s'endevina la recta impersonal 
d’una albereda, i una casa senyorívola, guaitant amb com-
plaença el conjunt que s'estén, lluny de tota petulància, als 
seus peus acostumats a rebre ofrenes. Mademoiselle Delai-
gulle tanca el seu pararsol, s’acosta al seu xal, i continua, 
seguda al banc, després d’esguardar amb ensopiment tot 
el que la volta, la lectura del llibre que sosté amb la mà 
dreta, mentre amb l’esquerra acarona un gat grandàs, endor-
miscat, fet un rotllo al costat de la senyoreta. La música de 
Brahms continua sentint-se, amb un alè de lassitud, tan moll, 
tan càlid, sense arribar, però, a esborrar per complet el soroll 
dels nens que juguen prop de l'encalmada glorieta. Made-
moiselle Delaigulle és una dona jove, esvelta, d'ulls dolços, 
tot i que amb un xic de duresa amagada, que deixa descan-
sar amb indiferència sobre allò que mira. Cabells partits 
amb ratlla, recollits al darrera. Un rostre una mica massa 
ángulos per a ser perfecte, i unes mans que semblen —llar-
gues, gairebé immaterials— esculpides en un tros de gel 
que és en perill de fondre's. El seu vestit és d’una elegància 
subtil, sense fer-ne extrems: pàl·lid color d’aigua-marina, amb 
uns petits detalls en blau més fosc, que n’hi fan el contrast. 
Ara llig al seu llibre, i és per això que no hi veu entrar un 
home, de caminar pausat, que porta els estris típics del pin-
tor, arrossegats amb lleus moviments dels seus braços. Vestit 
de fosc, amb barret d’esport, té els cabells llargs, i un rostre 
infantil, al qual és difícil de llegir els anys. Sembla buscar 
alguna cosa, fins que s’adona de la presència de Mademoi-
selle Delaigulle. S'adreça al banc, però s'hi atura, respectuós, 
abans de seure. Parla amb veu suau, però no pot evitar sor-
prendre Mademoiselle Delaigulle, que alça el cos bruscament, 
fent caure el llibre a terra.
El  De s c o n e g u t . — Amb el vostre permís...
S'abaixa per agafar el llibre, i no pot estar-se de llegir-ne els 
versos inicials de la plana per la qual ha quedat obert. Amb 
veu baixa, recita com per a si mateix:

El dimoni s’agita al meu costat tothora;
flotant al meu entorn, subtil com l’aire;
i el respire, i em crema els meus pulmons
i els ompli d’un etern desig culpable...
«Les fleurs du mal», de Baudelaire... Una lectura poc reco-
manable... en certes circumstàncies...
Li dóna el llibre.
Ml l e . De l a ig u l l e . — Merci bien, monsieur.
Mira el llibre per la pàgina oberta, tal i com l’ha rebut. Des-
prés el tanca. El gat es mou inquiet, per un moment. Llarga 
pausa. Parla a la fi Mademoiselle Delaigulle, amb fort accent 
estranger.
En quines circumstàncies...?
El  De s c o n e g u t . — No sembleu de les persones a les quals 
puga complaure aquest tipus de llibre...
Seu, a la fi, al costat de Mlle. Delaigulle.
Ml l e . De l a ig u l l e . — I per què no?
El  De s c o n e g u t . — La vostra imatge no suggereix exactament 
la idea de mort... o de maldat...
Ml l e . De l a ig u l l e . — Penseu, realment, el que haveu dit?
El  De s c o n e g u t . — I per què no havia de pensar-ho? Acostume 
a tractar de llegir al rostre de les persones...
Ml l e . De l a ig u l l e . — I...?
El  De s c o n e g u t . — E'l vostre reflecteix la vostra ànima, clara-
ment, com un mirall...
Ml l e . De l a ig u l l e . — No! Això no és possible!
El Desconegut no acaba de comprendre el motiu de la vio-
lenta rèplica de la seua companya. Comença a trobar-se una 
mica molest. Voldria anar-se'n, però no es decideix a fer-ho, 
i ni tan sols sap el perquè.
El  De s c o n e g u t . — No pensava que aquest comentari meu po-
gués arribar a molestar-vos...
Ml l e . De l a ig u l l e . — Ho sent... Perdoneu-me... No he pogut 
evitar-ho...
Després d'un llarg silenci, reaccionant de manera aparent-
ment infantil, fins i tot il·lusionada.
De veritat creieu que l’estat de la meua ànima se’m reflecteix 
al rostre?
El  De s c o n e g u t . — I per què no?
Sorprès pel canvi en l'actitud de Mlle. Delaigulle.
Pérò el que no comprenc...
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Distribueix L'ARC DE BERÀ

Ml l e . De l a ig u l l e.—Si us demanàs que em donàsseu un bes, 
acceptaríeu?
El  De s c o n e g u t . — M’ho demaneu?
Ml l e . De l a ig u l l e . — Digueu-me... Quina cosa pensaríeu de mi? 
El  De s c o n e g u t . — Potser no en pensaria cap.
Ml l e . De l a ig u l l e . — Doncs beseu-me.
Llarga pausa. El Desconegut i Mademoiselle Delaigulle es 
miren intensament, en silenci. A la fi, Mademoiselle Delai-
gulle apropa lentament el seu rostre cap al del desconegut, 
i el besa. L'andante de la sonata de Brahms ha retrobat el 
tema principal, la seua frase característica. Els llums van 
apagant-se a poc a poc per sobre els dos amants, durant les 
darreres variacions musicals, i en tornar a encendre’s, una 
altra volta amb el tema de l'andante, l'escena es troba exac-
tament el mateix que al principi: el desconegut ha desapare-
gut del jardí, i al banc, seguda, Mademoiselle Delaigulle con-
tinua la seua lectura. Tot hi és igual, doncs, excepte el seu 
rostre. Perquè el seu rostre és ara el del desconegut. I el gat, 
en adonar-se'n, es remou tot inquiet.

EL MISTERI DE LA CAMBRA TANCADA

«Puix que no hi podia ésser, és que 
no hi era...» — Gastón Leroux, «El 
misteri de la cambra groga».
Obra dedicada a tots els actors su-
persticiosos.

L’escenari representa una cambra de despatx, moblada amb 
luxe i amb bon gust. Al fòrum, dues portes. La de la dreta 
de l’espectador, dóna al replanell de l'escala; la de l'esquerra, 
a una petita saleta contigua, que hi serveix d’arxiu i de ma-
gatzem. El lateral dret presenta una gran finestra amb cor-
tines. Davant la finestra, i ocupant una part del lateral, una 
taula àmplia, i la seua butaca corresponent. El lateral es-
querre es veu cobert per un moble-biblioteca formant angle, 
de llargues prestatgeries, totes plenes de llibres. A aquest 
angle hom disposa d'un parell de butaques, un sofà, i una
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tauleta baixa, amb un llum. Alguns quadres de bella factura 
cobreixen els llenços de paret encara lliures. TOT HI ÉS 
GROC: la pintura dels murs, els mobles, les cortines, la 
catifa que és al peu de la taula de despatx, els quadres... 
Quan s'encenen els llums, la cambra és buida, i les dues 
portes del fòrum tancades, com les cortines que cobreixen 
la finestra. Són dos quarts d'onze del matí. Els llums de les 
taules són apagats, per la qual cosa la cambra es troba en 
penombra. Llarga pausa. De sobte se senten dos cops enèr-
gics en la porta de la dreta del fòrum. Pausa. Més cops. 
Una veu:
Ama r e l o  Gia l l o . — Monsieur Jean! Monsieur Jean! Obrigueu 
la porta!
Però ningú no hi contesta. Més cops, i aldarull a l’altre cos-
tat de la porta. A la fi, la porta s'obri, i entra Amarelo Giallo, 
un home jove, ben vestit, i presa de gran agitació. Encén els 
llums elèctrics, amb l'interruptor que es troba al marc ma-
teix de la porta, i es precipita dins la cambra.
Ama r e l o  Gia l l o . — Monsieur Jean! Monsieur Jean! No és pos-
sible...
Òbviament, monsieur Jean no es troba al despatx. Amarelo 
s’adreça a l’altra porta del fòrum, la de l’esquerra, i després 
de dubtar uns segons, es decideix, i l'obri de bat en bat. 
El cop és massa fort, i Amarelo és a punt de desmaiar-se: 
en efecte, a la cambra petita-magatzem es troba monsieur 
Jean, penjat d'una corda subjecta a un ganxo del sostre. 
Amarelo tanca la porta, i va, trontollant, cap a la taula de 
despatx. Agafa el telèfon, marca un número, i parla amb veu 
defallida.
Ama r e l o  Gia l l o . — Herr Gelb! Monsieur Jean... Assassinat! 
Penjat del sostre! Pugeu de seguida, per favor!
Penja el telèfon, i roman immòbil uns segons al costat de 
la taula. Quasi de seguida s’obri l’escotilló —al centre del 
pis de l’escenari— i apareix per ell Herr Gelb, el típic de-
tectiu de mitjana edat de les novel·les.
Ama r e l o  Gia l l o . — Herr Gelb! És... horrible... Enllà... a la 
cambra-magatzem...
Herr Gelb, sense dir res, s'adreça directament a la cambra 
petita, la porta de la qual obri; entra a aquesta cambra, hi 
roman dins una breu estona, i en surt de seguida. Mentres-
tant, Amarelo Giallo s’ha deixat caure sobre una butaca, i 
s'hi manté, gemegant. En veure, però, altra volta Herr Gelb, 
s'alça i va cap a ell. Tanmateix, el detectiu, amb un gest 
enèrgic, li mana tornar a seure, i no el deixa parlar. Herr 
Gelb es passejarà per la cambra, durant l’interrogatori. La 
seua veu esdevindrà cada cop més neutra i impersonal, 
la qual cosa tindrà la virtut d'apaivagar progressivament la 
nerviositat del secretari, i normalitzar-hi el diàleg.
He r r  Ge l b . — Seieu...
Ama r e l o  Gia l l o . — Com ha estat possible... Jo... No puc com-
prendre...
He r r  Ge l b . — Seieu, per favor... Hem de parlar-ne...
Ama r e l o  Gia l l o . — Però...
He r r  Ge l b . — Jo sóc el qui fa les preguntes. ¡Seieu, doncs, 
i deixeu-me parlar. Efectivament, monsieur Jean ha mort. 
S'ha penjat —o l’han penjat— d'un ganxo del sostre... El 
ganxo del llum... El llum que ha estat despenjat, i es troba 
a un racó de la cambra...
Ama r e l o  Gia l l o . — Jo mateix el vaig treure, ahir a la tarda... 
Volíem canviar-lo per un altre... No funcionava bé...
He r r  Ge l b . — A quina hora ha entrat Monsieur Jean al des-
patx?...
Ama r e l o  Gia l l o . — Cap a les deu del matí...
He r r  Ge l b . — El despatx...?
Ama r e l o  Gia l l o . — Era completament buit, si és això el que 
voleu dir... El sergent, que muntava guàrdia amb mi, davant 
la porta principal, ho va comprovar també... Vam sortir tots 
dos, de seguida, i Monsieur Jean quedà sol...
He r r  Ge l b . — I tancà la porta?
Ama r e l o  Gia l l o . — Sí, és clar... Va tancar-la per dins... He 
hagut de forçar-la per entrar-hi... Les finestres eren també 
tancades per dins... És impossible entrar-hi o sortir-ne a tra-
vés seu...

He r r  Ge l b . — Bé.
Ama r e l o  Gia l l o . — I... l’escotilló?
He r r  Ge l b . — Senyor meu... Quan Monsieur Jean va venir a 
casa nostra, el cap superior de la policia d'Hamburg volgué 
fer-se càrrec personalment de la seua seguretat... I se m’en-
comanaren a mi les mesures de vigilància escaients, la direc-
ció de l’operació en una paraula. Ningú, tret d’ell, i de nos-
altres dos, sap ací, a Alemanya, que «Le Jeune-Jaune-Jean» 
era a la ciutat. La cambra sols té dues entrades, la principal, 
i aquesta, la de l’escotilló que comunica amb el pis inferior, i 
que ni la víctima mateixa coneixia. Jo hi era, amb quatre 
dels meus homes. Jo també ne tinc, de coartada...
Ama r e l o  Gia l l o . — Oh, per favor... jo no volia dir...
He r r  Ge l b . — Serà millor que en parlem clar, des del prin-
cipi. Jo no conec Monsieur Jean; jo no en tinc cap, de pre-
judici, tampoc. Se me’n fot que siga groc o negre, que s’haja 
fet ric al Vietnam, o que s’haja venut als uns o' als altres; 
que comercie amb vides humanes, o que tinga tractes amb 
Hanoi... totes aquestes coses no m’esvaren... El que sí que 
m’interessa és que en tres setmanes ha estat víctima de cinc 
atemptats contra la seua vida, i que la meua tasca era pro- 
tegir-li-la mentre estava ací, a Hamburg... i he fracassat... 
Per això, vull saber el com... enteneu... el com, només... 
él perquè us ho deixe a vosaltres... els polítics...
Ama r e l o  Gia l l o . — Però... si ningú no ha entrat a la cam-
bra... si la cambra ha estat hermèticament tancada durant 
aquesta mitja hora... si ningú no n’ha sortit... és impossible 
que Monsieur Jean haja estat assassinat!
He r r  Ge l b . — Efectivament. Però això significa, per contra, 
que si no ha estat assassinat —perquè hem vist que l’assas-
sinat esdevé impossible— és ell mateix qui s'ha donat la 
mort...
Ama r e l o  Gia l l o . — Suïcidi?...
He r r  Ge l b . — Aquest és el nus del problema... Perquè és 
també de totes totes impossible acceptar la teoria del suï-
cidi...
Ama r e l o  Gia l l o . — Com?
He r r  Ge l b . — La cambra petita és completament buida. No 
hi ha cap cadira, ni taula... ni un moble del tipus que siga, 
que permetesca que un suïcida done el salt... la corda és 
curta... L’armari-arxiu arriba quasi al trespol... i és també 
tancat amb clau... La cadira o la butaca més pròxima es 
troba a quatre o cinc metres...
Ama r e l o  Gia l l o . — I la porta... La porta de comunicació era 
tancada... però no pas amb clau... Això significa...
He r r  Ge l b . — Dissortadament, això no significa res.
Llarg silenci.
A no ser que... Però... Pres d’una sobtada agitació, com il·lu-
minat. És massa fantàstic!... No... Un joc... El joc de les 
mentides!
Ama r e l o  Gia l l o . — No... comprenc...
He r r  Ge l b . — Somrient. Amic meu... Puix que no hi podia 
ésser... és que no hi era!
Ama r e l o  Gia l l o . — Com?
He r r  Ge l b . — Llegiu Leroux... «El misteri de la cambra gro-
ga». Esclata en una forta rialla.
Ama r e l o  Gia l l o . — Herr Gelb!
He r r  Ge l b . — Tranquil·litzant-se. Però... és que no ho com-
preneu? Si és impossible l’assassinat... si és impossible el 
suïcidi... és a dir... si és impossible —fixeu-vos bé, impossi-
ble— que a la cambra petita haja mort un home penjat del 
sostre... és a dir... si no hi pot ésser... és que no hi és! 
Ama r e l o  Gia l l o . — Alçant-se bruscament, fa accionat de mar-
xar cap a la porta de la cambra-magatzem, però Herr Gelb, 
que és més pròxim, l’hi talla. Deixeu-me!
He r r  Ge l b . — Quiet! Esguardeu amb calma!
Amb un gest teatral Herr Gelb obri la porta... I la cambra 
es veu buida. El cos ha desaparegut. Amarelo Giallo queda 
petrificat.
Ama r e l o  Gia l l o . — Buida!
Herr Gelb no pot contenir-se, i riu amb violència, i encara 
continuem sentint-lo quan l’escena ha arribat al seu terme, 
i s’ha esdevingut el
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