L’enigma di Lea (Benet Casablancas)
Personatges principals
Lea
Ram
Milulls i Milboques
Dames de la Frontera
Dr. Schiksal
Michele, Lorenzo,
Augusto

jove que ha conegut el secret de la immortalitat
somnàmbul
vigilants de Lea
protectores de Lea
doctor Destí, psicòleg del Centre de Marginats
artistes de tres èpoques diferents

On passa l’acció
Al principi, en una època mítica, en cap país concret.
Després, en l’actualitat, en un suburbi a l’extraradi d’una ciutat.

Resum argumental
PART I
Lea balla en solitari una dansa que es converteix
en un moviment espasmòdic.
De sobte, la noia cau fulminada i és coberta per un núvol fosc.
Lea ha estat posseïda per Déu i entreveu què és la immortalitat.
Es converteix així en aquella que posseeix el Secret,
conduïda al punt en què s’ajunten el saber i la bogeria.
A continuació, i obsessivament, Lea canta la paraula “abboeh”.
Entra un cor de sacerdots que donen a conèixer
el càstig de Lea per haver conegut el Secret.
Haurà d’errar perduda en l’espai i en el temps
i tindrà sempre dos vigilants al costat seu
que li recordaran que no pot revelar el Secret:
Milulls, per observar-la i controlar els seus actes
i Milboques, per acusar-la constantment.
Li recorden que és una criatura destinada només al plaer diví:
“Mai no estimaràs, Lea, per què ets la puta de Déu”.
Lea va errant, perduda i presa de l’ardor sensual
que li ha despertat l’experiència viscuda.
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Arriba a la frontera de la fi del món
on troba les Tres Dames de la Frontera,
que l’envolten i ballen al seu voltant,
anunciant-li que en el límit final trobarà Ram, el Somnàmbul.
Lea s’apropa a Ram i l’interroga.
Ell li explica un somni
en el qual espiava una dama despullada −la Mort−
que es banyava al riu.
Va entreveure l’eternitat i per això es va quedar cec.
Després, va arribar a una ciutat alliberada de la Mort
i en la qual la vellesa havia deixat d’existir.
Ara ignora si viu despert o en un somni, caminant sense descans.
Ha renunciat a tots els sentits per tal que la seva ment s’il·lumini,
però al seu voltant tot és penombra.
El càstig de Ram és ara ser gel i pura raó.
Lea identifica la història de Ram amb la seva
i veu en el jove l’altra meitat d’ella mateixa:
“jo instint i foc, tu raó i gel”.
Quasi abraçant-se al seu cos, promet a Ram
trencar el gel amb el foc que la crema.
Milboques i Milulls irrompen i aparten bruscament
Lea de Ram, obligant-la a continuar caminant.
Les Tres Dames de la Frontera li pronostiquen
que només podrà alliberar Ram del seu mal
si torna a trobar-se’l i li revela el seu Secret.
PART II
Època actual. Lea està ingressada en un Centre per a Marginats,
entre persones recloses per motius diversos,
en un suburbi urbà desolat.
Se la considera com una persona afectada
d’algun desequilibri psíquic.
En el grup també hi ha un home aparentment cec.
Vigilen el Centre els Guardians Filàntrops,
que s’autodefineixen com a mig policies mig psicòlegs
al servei dels interns, “nàufrags de la vida, criatures perdudes
buscant allò que mai no troben”.
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El Doctor Schiksal, doctor Destí, antic propietari d’un circ,
director del teatre Gran Guinyol i Psicòleg Principal del Centre,
sol entretenir els interns amb els seus números de màgia.
Ha preparat l’escenificació burlesca d’algunes aventures
de la bella Lea, la interna més bella, temuda i admirada.
Schiksal explica que Lea té un secret
i que aquell que li robi assolirà la perfecció.
Diversos artistes han intentat descobrir-lo
i plasmar-lo en les seves obres d’art sense aconseguir-ho.
Tres artistes, Miguel, Lorenzo i Augusto,
que pertanyen a èpoques diferents,
es disposen a esculpir el rostre de Lea sota les tres formes de l’amor:
virginal, místic i sexual.
Però cap dels tres aconsegueix que Lea els lliuri el seu secret.
Schiksal dona per acabat l’espectacle.
Milulls i Milboques es lamenten de no haver vigilat prou la noia
i li recorden a qui pertany, però el Doctor Schiksal els fa fora.
Després, afirma que Lea ha perdut el seny
i és difícil que es lliuri a cap home, tot i que mostra debilitat
per un personatge molt estrany, Ram el Somnàmbul.
Schiksal ha embruixat Ram “per tal que vegi sense veure
i, despert, dormi, explicant un relat incomprensible”.
Aquest boig cec demana a Lea que sigui la seva model.

PART III
Època actual.
Han desaparegut del Centre tots els reclosos, excepte Lea i Ram.
Ell vol que Lea sigui la seva model
perquè així podrà tornar a recuperar els sentits,
sense els quals no pot comprendre res,
encara que ho entén tot.
Li explica que els va perdre la nit que va veure la Mort, nua,
banyant-se al riu.
En sentir aquesta història Lea reconeix en Ram
el cec que havia conegut segles enrere.
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Ella comença a ballar al voltant del Somnàmbul,
fins a tocar el seu cos.
Milulls i Milboques intenten atrapar-la,
però les Tres Dames de la Frontera
aconsegueixen mantenir-los allunyats.
Lea i Ram fan l’amor en una relació semblant
a la de la possessió de Déu a l’inici.
Lea ha renunciat al seu Secret
a canvi que el Somnàmbul recuperi la seva capacitat de sentir.
Milulls i Milboques han fracassat.
Cauen fulminats i s’esvaeixen.
Cor d’Espectadors
Vestits de carrer, els Espectadors declaren el seu desig
d’impedir que Lea i Ram aconsegueixin el seu propòsit:
“les nostres vides són vulgars, covardes,
lligades a allò que és útil,
inclinades servilment davant allò que és convenient (...)
i no hem d’alimentar la vana sospita que una vida
d’un altre tipus sigui possible (...)”.
Demanen al Doctor Schiksal que proclami ben alt
que la llibertat no és possible.
Les Tres Dames de la Frontera declaren que,
sense Déu o amb Déu, se li ha de concedir a l’home un fil de llum.
Per això, Lea i Ram mereixen “el seu moment d’amor
dins la nit interminable”.
Ball solitari de Lea, com el del principi.
Un cor invisible canta la paraula “abboeh”.
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