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Material d'enderroc

Juan Carlos Olivares

'Inés desabrochada', d'Antonio Gala. Direcció: Pedro Olea. Escenografia i vestuari: Francisco
Nieva. Il·luminació: Juan M. Villalba, Gabriel Torres. Intèrprets: Concha Velasco, Nati Mistral,
Francisco Valladares, Valeria Arribas i Javier Amaro. Teatre Borràs, 14 de desembre.

El prestigi, sobretot en un país procliu a menysprear la memòria, és un actiu molt fràgil. El nom de
Concha Velasco és dels que infonen respecte per la seva capacitat de treball i la seva participació en
alguns títols importants al cine i la tele. En teatre, els seus èxits són conseqüència, més que no pas de
la qualitat atemporal de les obres, del seu carisma personal i de la indestructible joint venture amb
Antonio Gala, una relació gairebé sempre fructífera i amb un mínim de dignitat professional, un mínim
obviat a Inés desabrochada. Un espantall involuntari amb un text de Gala entre un Brecht mal digerit, un
Valle-Inclán frivolitzat i un Arniches aigualit; una escenografia que sembla la liquidació del tren de la
bruixa d'un parc temàtic en fallida, i unes interpretacions amb l'anarquia d'una companyia de províncies,
però sense la hilarant intencionalitat de l'últim acte de Noises off.
Un cúmul d'impossibles que només té la seva gràcia si s'accepta com a producte freakie, aquest
surrealisme de pa sucat amb oli que tant predicament té entre la subcultura contemporània com a
resposta a la correcció, el bon gust i la qualitat intel·lectual consensuada. Una posada en escena i un
text que es mereix l'article de fons de la revista Mondo Brutto. Inés desabrochada no està feta per ser
analitzada des d'una crítica convencional. Què es pot fer amb un decorat de fireta i un text que disfressa
sense èxit la seva caspositat ideològica i un argument de tebeo; la Inés de Don Juan guardada en
formol al seu convent sevillà; assetjada per l'especulació immobiliària, un paleta rus sense papers, una
monja amb vocació sexual i un Don Juan cansat de respondre al mite. En aquest escenari d'enderroc,
Concha Velasco lluita en va per mantenir la memòria de la seva dignitat professional.
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