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POTSER SOC EL MENYS INDICAT
A part de l’homenatge, per què refer avui
el muntatge de Puigserver.
És cert que la meva manera de fer teatre
poc té a veure amb les maneres de
Fabià Puigserver. Però seria simplificar
massa resumir la història del teatre a una
concatenació d’antagonismes i venjances.
Em sembla més just parlar d’ “homenatges
encoberts”, “traïcions productives”, “furts
inconfessables” o “afinitats psicòtiques”.
Encara que la Terra baixa de PuigserverHomar-Vilarasau no sigui la que jo faria, no
deixa de fascinar-me per unes raons que crec
convenient apuntar aquí, per si de cas poden
prevenir malentesos.
En primer lloc, Terra baixa m’interessa pel
que significava fer l’any 1990 una versió
aparentment tan aliena a les modes teatrals
de l’època. Que Fabià donés un gir antimodern
al final de la seva carrera, i ho fes precisament
al Festival de Tardor i preolímpic de Barcelona,
no deixava de ser una botifarra al Cobi i
a la venda per catàleg de la ciutat. Fabià
reivindicava una teatralitat menystinguda per
una modernitat disposada a resoldre tots els
problemes a base de desmemòria.
Però, tot i que les formes del muntatge
tinguessin arrels premodernes, el conflicte
entre diners i amor (on l’amor triomfa
únicament al preu de poetitzar els diners –
com Manelic oferint a Marta el tresor dels
quatre duros guardats en un mocador),
termina sent una al·legoria involuntària de
la molt contemporània maniobra que va
permetre a aquest país capbussar-se en una
era d’impostures rendibles ben agafat a les
garanties de puresa de la seva passió pel
camp i el Pirineu. Per dir-ho amb les paraules
de Roberto Fratini, dramaturg de l’espectacle,
amb aquest matrimoni de pega amb la
ruralitat, amb aquesta impostura sentimental,
Puigserver anuncia el que serà el síndrome
geopoètic d’un país mentider.
També em connecta amb el muntatge que
l’adaptació arcaïtzant del català que van
proposar els actors després d’una visita
al Pirineu apropi la parla a una teatralitat
emancipada. El text deixa de ser un vehicle
per convertir-se en una musicalitat des de
la que emergeix l’emoció del melodrama.
Aquesta autonomia de les emocions, que
ja no estan al servei d’una narració, fa que
el muntatge pugui semblar ara risible però
alhora fa que sigui fascinant.
El treball dels intèrprets també és
extraordinari. Quan Lluís Homar interpreta
a Manelic no només es mesura a Guimerà,
sinó que ho fa amb Enric Borràs, l’actor
que va entregar l’última gran prestació del
personatge principal de l’obra. Lluís Homar
i Enric Borràs són actors de tradicions
contraposades, són paradigma de dues
maneres d’interpretar i, tanmateix, els dos
són capaços d’entregar versions de Manelic
icòniques. Ningú no pot fer avui Terra baixa
sense mesurar-se a Homar o a Emma
Vilarasau i, per persona interposada, a Borràs
i a l’estil interpretatiu de finals del xix. En la
versió que estem preparant, enfrontem al
públic a les dues prestacions.
Per últim, està l’homenatge a Fabià. Potser
sigui aquesta qüestió la que menys “em
connecta” amb el muntatge. No vaig conèixer
personalment a Fabià, no vaig veure la
majoria dels seus muntatges, no formo part
del Patronat del Lliure, no vaig ser convidat
pel Lliure a realitzar aquest projecte, no vaig
representar Terra baixa a l’escola i, sent fill de
mare belga, vaig parlar català bastant tard.
En aquest sentit potser jo sigui la persona
menys indicada per realitzar un homenatge
al fundador del Teatre Lliure. Soc un perfecte
estranger que s’apropa a un espectacle del
que no pot reclamar la propietat per cap
motiu. I, tanmateix, potser sigui aquesta la raó
per la que he fet aquest muntatge.
Roger Bernat
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