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Al cor de les butxaques

Francesc Massip

'Esquena de ganivet', de Pep Tosar i Miquel Àngel Raió. Intèrprets: Pep Tosar, Pep Ramis, Jordi Riera i Conxa Buika.
Direcció: Pep Tosar. Fòrum Grec, Barcelona, Sala Ovidi Montllor, 21 de juliol.

Exquisit! Novament Pep Tosar ens regala una joia d'espectacle que mereixeria fer temporada al TNC o
al Lliure. Esquena de ganivet posa en escena el poeta mallorquí Damià Huguet (1946-1996) en un
esponjós recorregut per la vida i obra del polifacètic artista. I ho fa, en consonància amb el tarannà
multidisciplinari d'Huguet, combinant la imatge escènica amb la cinematogràfica, el recitat, el cant, la
música i la dansa, en un muntatge de frondosos suggeriments, ritme precís i elegant direcció. No és el
primer cop que Tosar utilitza l'altaveu teatral per donar a conèixer el món poètic d'un creador verbal. Fa
cinc anys ens enlluernava amb Blai Bonet, construint La casa en obres amb la delicadesa de qui estima
profundament la paraula i en coneix els seus ressons més misteriosos. Si llavors assumia ell mateix el
personatge del poeta, ara ha optat per una presentació més polièdrica.

Tosar hi posa la veu, el recitat sensible, clar i exacte, la dicció que treu llustre a les sonoritats de la
llengua. Però compta també amb un cos en acció que hi posa la cadència, la dansa, el moviment, i que
encarna el ballarí Pep Ramis (Mal Pelo). I amb el cant saborós de Conxa Buika i el guitarreig puntejat de
Jordi Riera. L'escena és tancada per un teló de gasa sobre el qual es projecten fotografies i films del
mateix Huguet, així com elaborades entrevistes amb les persones més pròximes al poeta: amics del
poble, companys de feina, futbol i taverna, i sobretot la seva dona, Magdalena Ballester, que conserva
el record al cor de les butxaques com una rosada permanent sobre les fulles verdes. El muntatge
aconsegueix transmetre'ns amb una estranya intensitat la presència humana i literària d'Huguet gràcies
a l'exquisida tria d'aquests testimonis directes i a la poderosa suggestió dels seus escrits. "Sempre
convé, del goig, deixar-ne un raig", deia el poeta. El doll d'Esquena de ganivet raja a pleret sobre els
llavis i les oïdes de l'espectador. El goig és immens.
El muntatge de Tosar (a la dreta) fa un esplèndid recorregut per la vida del poeta
mallorquí Damià Huguet
Josep Losada
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