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Els falsos paradisos de l'oblit

Juan Carlos Olivares

'Esthetic Paradise', de Victòria Szpunberg. Direcció: Carol López. Escenografia i il·luminació: Cube. Vestuari: Myriam
Ibáñez. Intèrprets: Montse Esteve, Anna Azcona, Mia Esteve, Mar Ulldemolins, Carlota Bantulà, Diana Gómez. Fòrum
Grec, Barcelona, Sala Beckett.

Un aparador o un centre de bellesa. Espais esquer pensats per satisfer els desitjos. A Victòria
Szpunberg li agrada situar els seus drames en llocs de fàcil consum per explicar històries que discorren
al límit de la realitat. Esthetic Paradise és el títol de la seva última obra i el rètol imaginari d'una empresa
dedicada a esborrar les empremtes de la vida. Dins i fora d'aquest refugi per a l'amnèsia pul·lulen una
sèrie de personatges femenins amb un mateix problema: ser víctimes propiciatòries d'un sistema que
imposa un model de bellesa. Ser belles, la fràgil panacea de totes les seves insatisfaccions.

L'autora envolta el seu repertori de fracassos personals en una atmosfera estranya, una tensió sufocant
que s'alimenta sobretot de les mirades insanes dels seus principals protagonistes, un encreuament
entre les estetistes de Polanski, les criades de Genet i les mares sadomasoquistes de Terry Gilliam.
Monstres sofridors. Un aire dramàtic espès que perd certa densitat per una estructura dramàtica amb
massa històries creuades, no totes tan eficients i elaborades per competir en igualtat de condicions.
Millors les històries que transcorren dins de l'edifici de l'oblit que les de fora. La directora Carol López
presenta el text en una escenografia de lectura clara en què domina el buit sobre el ple. L'espai perdut
que als anys setenta servia per il·lustrar el desassossec de l'ésser humà enmig d'una arquitectura hostil.
La direcció d'actors també es mou en la frontera difusa entre el naturalisme i la construcció d'un prototip
que unifica determinats personatges en un model impersonal. López i Szpunberg robotitzen les obreres
de la bellesa, figures clòniques sota les seves perruques rosses, com les assassines cibernètiques
d'Austin Powers o les successives esposes de John Derek, mestre a lobotomitzar l'aspecte físic de les
seves dones-actrius.

Les interpretacions són eficaces malgrat l'esforç afegit de matisar una personalitat pròpia entre la
necessària impostura gestual d'un clixé estètic. En tots dos extrems, la voluntariosa però plana actuació
de les dues actrius més joves -que carreguen a més amb la història menys elaborada i integrada- i la
dura credibilitat que imprimeix Anna Azcona a Carme, personatge que ha après a viure al pou amb les
restes dels records del seu llarg descens a l'oblit.
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