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Joc de nens

Francesc Massip

¿Hasta cuándo?, d'Image Aiguë. Intèrprets: Sabina Schebrack, Helena Febrés, Isabel Castellet. Música: Louis Sclavis.
Concepció i posada en escena: Christiane Véricel. Mercat de les Flors, 24 de juny.

La intervenció d'infants als escenaris cada vegada és més freqüent. Històries de nens, compostes
segons la lògica de les accions infantils que amplifiquen a escena una manera candorosa d'explicar el
món i els seus abusos. Aquesta temporada el Mercat de les Flors ja n'ha acollit un parell. Al maig va
passar, en un vist i no vist, un dels millors espectacles que han desembarcat enguany a l'Ovidi Montllor:
Übung, escrit i dirigit pel flamenc Josse De Pauw del Teatre Victoria de Gant, un espectacle en què es
projectava una pel·lícula en blanc i negre interpretada per adults, i contrafeta a l'escenari per sis nens
que posaven veu, acció i efectes sonors hilarants al que passava a la pantalla. Un diàleg adult dit i,
sobretot, gestualitzat per infants que parodiaven amb pertinència els actors del film, d'una força
expressiva i una dinàmica escènica certament singular.

¿Hasta cuándo? és una curiosa escenificació plurilingüe, multicultural i multiètnica sobre la infància i la
marginalitat en un cul de ciutat, un espai presidit per estructures metàl·liques de ventilació que és
recorregut per nens i adults en una inacabable desfilada sobre rodes a la recerca de menjar. El
dramatisme el posa l'espectador, perquè a escena tot passa com un enfilall de jocs on l'extrema crueltat
de la lluita per la supervivència s'oculta en el carrusel d'accions joganeres que s'empesquen tant els
nens com els adults, que es disputen l'últim rosegó de pa, que pispen qualsevol cosa que els pugui
ajudar a omplir el ventrell, que comproven com el rei diner serveix de ben poc quan ha estat devaluat
per la guerra. Una postguerra que només intuïm en les imatges de cases cremades que es projecten al
fons, alternades amb detalls del Jardí de les delícies del Bosch que tot d'una prenen cos en els objectes
que manipulen els infants. Són seqüències d'una plasticitat imponent, amb una exhibició colorística de
vestuari, situacions surreals resoltes amb esclats d'humor, amb balls i voleiar de nens que empomen els
adults en un giravolt un xic allargassat però amb una màgia no exempta de crítica.

¿Hasta cuándo? És una curiosa escenificació sobre la
infància i la marginalitat
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