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No sap
besar

Isabel-Clara
Simó

No cal ser psiquiatre que
saber que quan la gent té por
vota partits conservadors.
Els nens, em va dir un dia
la Maria Aurèlia Capmany,
són conservadors perquè
són febles. I per això ma-
teix les dones d’esquerra
ho són quan s’adonen que
no som febles, que això és
només un eslògan masclis-
ta. Doncs bé, ara hi ha por,
car un grapat de banquers i
empresaris poca-soltes han
estirat el braç més que la
màniga i han comès una
pífia rere l’altra, i ara ens
toca pagar-ho a tothom. I
no hi ha jurisdicció, ni
ningú ha previst que unes
vacances picant pedra en
un penal seria ideal per als
yuppies irresponsables.
A Gran Bretanya ha apare-
gut oportunament un líder
conservador amb grapa. La
Thatcher parlava molt bé, i
David Cameron no es
queda enrere. L’he sentit
per televisió i he reconegut
a l’acte que és un home
amb grapa. Naturalment,
ha parlat de renovació i de
“revolució de les dretes”,
que Déu Nostre Senyor ens
agafi confessats. Què vol
dir això? Doncs que els sub-
sidis seran reduïts al
mínim, perquè cada indivi-
du és responsable de si ma-
teix (si l’empresa on un tre-
balla fa fallida pel mal cap
dels responsables, també),
cosa idèntica a la que
anunciava la Thatcher; diu
que hi ha massa poc con-
trol del pressupost i que hi
ha un excés de burocràcia
–cosa certíssima, val a dir-
ho–; diu que s’ha de donar
carta blanca al Banc d’An-
glaterra i diu, esclar, que la
família és el pilar de la soci-
etat i tot això. Ara bé: d’Es-
còcia, del País de Gal·les i
d’Irlanda del Nord no en
vol saber res, car no pensa
consentir cap trencament.
Els de dretes són iguals,
arreu del món, molt més
que els “proletaris de tot el
món”. Ara: ¿n’heu vist la
foto? Es fan un petó amb la
seva dona. Pot tenir moltes
idees, però no sap besar.
Quin mal senyal!

�Comenta l’article a
www.avui.cat/42584

En una Xina immersa en la bogeria de la Revo-
lució Cultural, la campanya que emfasitzava
els ideals revolucionaris, com va decidir fer-
se dansaire?
En aquella època, entre el 1966 i el 1976,
quan acabàvem l’educació primària, segons la
tradició marcada per la Revolució Cultural de
Mao Zedong, havíem d’anar a treballar al
camp, de pagesos. Al meu pare l’esgarrifava
aquesta idea i em va obligar a estudiar dansa
en una acadèmia de la província xinesa de
Yunnan, que és on vaig néixer.

Deu estar agraïda al seu pare?
I tant, i ho estaré sempre. Allò em va eximir
de treballar al camp amb només tretze anys i
sóc el que sóc avui gràcies a ell.

¿Va ser dur viure la infantesa i l’adolescència
en plena Revolució Cultural?
Molt dur. No existia la individualitat, érem
com un ramat de nens. Teníem l’agenda mar-
cada des de la primera hora a l’última i no po-
díem fer res per sortir-ne. El primer que fèiem
quan arribàvem a escola era llegir el Llibre
vermell de Mao i l’últim que fèiem abans
d’anar a dormir era tornar a llegir el Llibre
vermell. La cantarella “Mao diu que...” es repe-
tia dia sí dia també. L’ensenyament es basava
a criticar el passat xinès, tot el que passava
abans era dolent. Però era la nostra història,
n’havíem de tenir cura.

I la vida familiar?
Igual de difícil. Els nostres pares no eren mai
a casa. Eren temps de revolució i pares i
mares havien de fer la revolució.

Sent dona devia ser especialment difícil...
Moltíssim. La societat xinesa ha estat sempre
dominada per homes poderosos. “Les dones
mantenen la meitat del cel”, deia sempre Mao.
Però la veritat darrere aquella proclama era
l’exigència a les dones de treballar sempre i de
valent. Havíem de treballar de valent a casa i
havíem de treballar de valent a fora. Allò no era
bo. No podíem escollir els vestits que ens posà-
vem, ja que ens feien anar vestides amb l’uni-
forme de Mao, i totes les noies havíem d’anar
amb el mateix tall de cabells, el pentinat tradi-
cional xinès: els cabells tallats fins a les orelles.

Ara porta els cabells llarguíssims, més avall de
l’esquena. Rebel·lia?
Aleshores no podíem ni posar-nos maques. Si
em posava un bonic vestit vermell, m’obliga-
ven a canviar-me i a demanar perdó. Sempre
havíem d’estar preparades per treballar.

“Contra
latiraniano
n’hihaprou
amblapassió”

Tenia 16 anys quan va morir Mao. Què va sentir
enmig d’aquell fervor revolucionari?
Va ser realment xocant. Encara ho recordo
com si fos avui. Aquell dia, setembre del 1976,
jo i una companya ens dirigíem a l’escola de
dansa on m’havia enviat el meu pare a assajar
quan ens van cridar l’atenció, ens van aturar i
ens van dir: “El senyor Mao ha mort!”. No
podia ser! Érem joves i crèiem que Mao era
immortal...

Conseqüències de la propaganda...
De debò pensava que el Gran Timoner no
podia morir. De petits crèiem que Mao era
Déu. Com podia morir Déu?

Amb la seva mort, la Xina abandonava aquella
bogeria.
La Revolució Cultural es va allargar durant
deu anys. Avui encara se’m fa molt difícil en-
tendre tot allò. Imagino que cadascú ho va
viure d’una forma diferent, però crec que el
sentiment més comú era el dolor. És dur
saber que véns d’aquest passat.

Seguim recordant? Per moltes raons, Tianan-
men és present en l’imaginari xinès
i apareix en algunes de les seves
danses. Com veu avui la revolta del
1989?
Recordo l’emoció que desprenien
els estudiants que es van enfrontar
al Partit Comunista Xinès i van
prendre la plaça de Tiananmen. El
problema és que no van pensar com
dur a terme aquella lluita. Contra la
tirania no n’hi ha prou amb la pas-
sió. Els estudiants que hi van ser hi
haurien d’haver pensat.

Amb uns dirigents xinesos tan sus-
ceptibles, ¿té problemes a l’hora de
crear les seves obres?
La veritat és que no. Avui, la Xina
ja compta amb els seus propis fes-
tivals culturals, en què nosaltres
podem participar sense proble-
mes i amb espectacles que es per-
llonguen durant més de vuit
hores, tot i que som allò que vosal-
tres en diríeu artistes indepen-
dents, perquè no rebem suport ni
econòmic ni de cap altre tipus del
govern. A més, cada any els festi-
vals reben artistes de l’estranger,

també de Barcelona.

Coneixia la ciutat abans d’aterrar aquí?
La gent d’aquí és molt similar a la de la Xina,
us agrada molt somriure i us preneu la vida
amb calma. M’encanta aquesta ciutat! Tot-
hom a Pequín coneix Barcelona. L’únic que
temo quan actuo aquí és si l’espectador tindrà
prou paciència per entendre la lentitud orien-
tal. Però penso que, com diu el taoisme, “com
menys facis, més tindràs”.

La cultura és una bona via per acostar pobles.
Creu que la Xina és cada cop més oberta?
La visió que teniu de la Xina ha canviat, però
tampoc tant. El que sí és veritat és que el nos-
tre creixement és cada cop més ràpid i això
comporta canvis cada cop més ràpids. És peri-
llós perquè perdem part de la nostra identitat.

❝El creixement que viu
la Xina comporta canvis
cada cop més ràpids
que ens fan perdre part
de la nostra identitat
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Wen Hui, llicenciada a l’Aca-
dèmia de Dansa de Pequín i fundadora de
la companyia Living Dance Studio, trans-
met a través dels lleugers moviments del
cos els records d’una infantesa marcada
per la revolució i els contrasentits de la
Xina maoista. El Mercat de les Flors, en el
marc del Festival Àsia, ha estat escenari
del seu espectacle, intimista, pausat i
amarat de taoisme, una filosofia que in-
tenta mostrar un camí per entendre la
vida sense presses.

L’entrevista
Wen Hui Coreògrafa i ballarina xinesa DaniTriadó
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