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Un gran actor per a una relíquia política

Juan Carlos Olivares

'Deux voix', de Pier Paolo Pasolini i Cor Herkströter. Adaptació: Tom Blokdijk. Dramatúrgia: Tom Blokdijk i Paul
Slagen. Direcció: Johan Simons. Escenografia: Johan Simons i Piet Hein Eek. Intèrpret: Jeroen Willems. Teatre de Salt,
Temporada Alta 04.

Deux voix (Dues veus), una dualitat que també es pot aplicar a l'anàlisi del muntatge dirigit per Johan
Simons (el 50 per cent fundador de ZT Hollandia), monologat per Jeroen Willems i presentat en funció
única en el Temporada Alta.

Com a exercici actoral és un espectacular desplegament de facultats transformistes. Al voltant d'una
taula amb el paisatge caòtic i final d'un gran tiberi es disposen vuit cadires buides i un actor. Un espai a
entera disposició de les successives metamorfosis de Jeroen Willems: un intel·lectual de saló, un home
a l'ombra investit d'astúcia maquiavèl·lica, un cínic cronista dels pecats aliens, un ésser feminitzat i
fabulador d'un camí de santedat a través del mal, i Cor Herkströter, expresident de la multinacional
petroliera Shell i coautor indirecte dels textos de la funció.

Per a cada personatge aplica una tècnica o un grau de fregolisme, des de la simple i subtil disposició del
cos i entonació de la veu, la moderació o exageració del gest, fins al directe transvestisme de la
caricatura femenina. Willems sorprèn en la seva perfecta transició entre l'intel·lectual "enllitat" amb el
rostre d'un jove Yves Saint Laurent i l'home invisible que maneja amb impertorbable somriure els fils de
la corrupció, encastellat en la seva penombra i la lletjor física. Però també desconcerta en la seva
bufonada cabaretera amb el traç gruixut d'una drag queen, una imatge en excés recorrent quan s'invoca
Déu i el diable.

Com a text polític -inevitable en un muntatge que recorre a la dramàtica de Pasolini- potser es veu
superat per la mateixa realitat que denuncia. Pasolini era un visionari, un home que intuïa el declivi de la
civilització humanista a mans de la llei de l'empresa i el màxim benefici econòmic. Auguri del
neoliberalisme i la neoeconomia, el dit acusador de Pasolini -reprès per Simons- s'ha convertit en una
santificada relíquia per la celeritat amb què s'han fet realitat els seus pitjors presagis.

És impossible sentir certa desgana emocional i intel·lectual davant un discurs que sona a saviesa de
l'avi, al recorrent "veieu, veieu, què us vaig dir". A aquestes altures del desastre tenen molt més poder
de reacció plantejaments més radicals i contemporitzadors, com el que podria tenir un text
desteatralitzat com Gènova 01 de Fuasto Paravidino o el cinisme disseccionat dels discursos de
Herkströter. A Deux voix sols una part i no un tot. 

Deux Voix s´ha vist al Teatre de Salt
Click Art Foto
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