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La imaginació de veritat

'El jardí de veritat'

Bàrbara Raubert Nonell

'El jardí inexistent'. Senza Tempo. Creació i direcció: Inés Boza i Carles Mallol. Intèrprets: Inés Boza, Viviane Calvitti,
Abraham Hurtado, Nuria Legarda, Carles Mallol i Félix Santana. Barcelona, Teatre Nacional de Catalunya, Sala Tallers,
4 de maig.

Senza Tempo ens regala un espectacle tan realista com ho pot ser una faula: envoltat d'un aire
d'irrealitat però ple de vida autèntica, en una línia de dansa-teatre molt pròxima a Pina Bausch per la
seva elegància i perquè, com ella, Boza i Mallol han sabut mostrar els sentiments del pòsit de la vida i
n'han fet una coreografia fresca i sensual.

Els sis personatges que habiten aquest Jardí fascinen per la confecció que, només amb quatre
pinzellades fortes, ens resumeix tota una vida, un desig, una frustració... bo i encarnant els rols de
sempre: els homes, jugant a matar, les dones, treballant per viure, i, entre ells, lligats per l'amor, les
ferides, el desamor.

La imaginació pot ser un inconscient punt de vista particular (que fa que Inés Boza s'enamori d'un
burro), o una mirada perduda que ens apropa a una realitat més profunda (i que fa que Abraham
Hurtado hi vegi més enllà de l'aparent lletjor d'una dona), o una fugida de la realitat (ni que sigui com la
Viviane Calvitti, fent l'amor a un televisor). Les escenes van passant com quadres d'un retaule barroc de
plasticitat surrealista i els intèrprets encarnen perfectament el seu paper, per molt llunyà que sigui de la
seva personalitat de debò.

I la moral d'aquesta faula és que, sota els abrics més pesants, sempre cal dur un vestit de bany i estar a
punt de saltar al mar dels plaers amb una pirueta, ja que als nostres jardins interiors la imaginació
campa a la seva voluntat i ens enlairarà, com s'enfilen les plantes cap al cel, de la realitat a la idea, del
sexe a l'enamorament. D'un bon espectacle de setanta cinc minuts a una il·lusió per la dansa per
sempre.

Els Senza Tempo presenten un
espectacle envoltat d´un aire
d´irrealitat però ple de vida autèntica.
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