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Sense concessions

Marta Porter

'Eterno? Això sí que no!'. Direcció: Marta Carrasco, amb la col·laboració de Fernando Bernués. Intèrprets: Marta
Carrasco, Fuensanta Morales, Ricardo Moya, Xevi Sáez, Neus Suñé. Textos de Dostoievski i Cioran. Barcelona, Sala
Tallers, Teatre Nacional de Catalunya. 5 d'octubre.

Un teló de fons fet de radiografies és ja de per si tota una declaració de les intencions de Marta
Carrasco de mostrar-nos el més íntim que hi ha en els éssers humans: les emocions. Partint de
Dostoievski i Cioran, Marta Carrasco juga amb la idea que res no té importància, que naixem, vivim i
morim sense haver-ne pres la decisió, que tot és fruit de les circumstàncies i que no val la pena nedar a
contracorrent. I aquest convenciment és el que ens dóna llibertat. Llibertat per pensar, dir i fer el que es
vulgui sense que t'importi en absolut què dirà la gent. El punt de partida és magnífic, però tant els
escriptors com la coreògrafa necessiten uns receptors actius -lectors o públic- perquè la seva feina
tingui sentit. Per això Carrasco s'esforça fins a l'extenuació a mostrar-nos un ventall de possibilitats
expressives tan ample, intens i emotiu, burxant per tots els racons de l'ànima sense por, que el resultat
és absolutament corprenedor.

Prescindint de fil narratiu, l'espectacle s'estructura en fragments que, convenientment ordenats,
esdevindran la plasmació escènica d'una idea: la innocència només es troba en els nadons.
L'infantament i la infantesa són presents en tot l'espectacle, però no d'una manera tendra i alegre, sinó
amb una cruesa que posa els pèls de punta. Mai Marta Carrasco havia fet un espectacle tan dur com el
que aquí ens presenta. Si bé és cert que a les primeres escenes juga amb la ironia i el divertiment,
aquest, a poc a poc, va deixant pas a una amargor profunda, violenta, a una espiral sense sortida en
què aflora el pitjor dels éssers humans. Aquest és un espectacle fosc, dur, sense concessions a les
bones maneres ni a l'alegria, que només hi apareix d'una manera tan forçada que fa mal al cor.

Més enllà dels bells recursos escènics com llargs vestits, cadires de rodes, zapateados, sabatetes de
llunes andaluses, cigarrets i tota una imagineria d'estètica bohèmia, la força de l'espectacle rau en la
interpretació. Els ulls de la Carrasco, la seva mirada, esdevé inquietant, ja fora de la raó, com les
convulsions d'un cos vestit amb bata de cua; com la imatge del cos nu de Xevi Sáez, arrossegat pel
cordó umbilical d'una cruel Blancaneus d'ulls blaus desorbitats i embogits que es deixa menjar el sexe
mentre es contorneja de plaer; o com els dos fetus que dins l'úter d'una galleda d'escombraries es
lamenten d'haver de néixer sense que ningú els n'hagi demanat permís; o com la dona a qui violen no
per aconseguir-ne el sexe sinó per extreure'n un somrís; o Ricardo Moya, tot un senyor desprenent-se
de la seva roba, deixant un rastre d'ell mateix, fins a esdevenir altre cop nadó. Imatges dures però que
no serien res sense la força interpretativa dels seus actors. Rostres que, en qüestió de segons, plasmen
totes les emocions humanes sense pudor: sorpresa, tristor, maldat, alegria, ràbia i molt de dolor, un
dolor punyent que es fica dins del cor de l'espectador sense compadir-se'n.


	Sense concessions
	
	Marta Porter



