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● La pallassa
Laura Herts
(George-
town, Was-
hington DC,

EUA, 1966) encadena
avui, en sessió doble (19 h
i 22 h), al Teatre de Salt la
seva segona aparició a
Temporada Alta, després
del xou que va oferir l’any
passat amb un altre pallas-
so absolutament esbojar-

rat com és Jango Edwards,
a Classic Duo.

Herts presenta avui un
espectacle de sala creat
l’any 2002, A won woman
show, protagonitzat per
una dona menuda, desma-
negada i mig trastocada
que salta per sobre dels es-
pectadors i balla damunt
les cadires. En aquest es-
pectacle, Herts intenta ser
sempre «la dona que diuen
que hauria de ser». I és una

dona guillada, feroç i ten-
dra que vessa humor. La
pallassa intenta mostrar la
seva visió de les injustícies
socials en un moment en
què el moviment de les do-
nes és més fort que mai.
Herts, resident de França,
té una formació estimable,
ja que és clown, mim,
acròbata i ballarina, i ha
passat per les escoles de
Jacques Lecoq, Daniel
Stein i Philippe Gaullier.

DANI CHICANO / Salt

L’esbojarrada Laura Herts
mima contra les injustícies

Laura Herts, en un moment de l’espectacle que es veurà avui a Salt. / SYLVIE COUZINIER

ren prop de les deu
del vespre, i al vol-
tant de la sala La

Planeta el fred feia petar
les dents amb punya.

Aquesta crua climatologia no feia au-
gurar freds més plàcids, però un punt
d’escalfor en les paraules i el gest, per
què no? Vegeu, però, que el destí va ser
tres vegades cruel...

Suplicants és una versió feta a partir
d’una tragèdia inacabada que forma
part d’una perduda tetralogia pensada
per Èsquil i dedicada al mite de les Da-
naides: nom de les cinquanta filles de
Dànaos, que guillen de Líbia a Grècia
acompanyades del seu pare, fugint es-
paordides del seu oncle Egipte, els fills
del qual volen arrabassar els cossos
d’elles; però foren puntualment assas-
sinats en la nit de noces; i és que això
del matrimoni ja era una temeritat. En
les tragèdies gregues, un heroi –en
aquest cas heroïnes– comet accions
impròpies de la seva condició, inten-
tant accedir al reialme de la felicitat
(déus), però aquesta gosadia és casti-
gada, i així l’espectador rep una lliçó
de mesura. L’heroi aprèn a través del
dolor i mitjançant el patiment, asserint
d’aquesta manera la màxima grega que
diu: «Pel dolor, el coneixement.» Ara
bé, però què s’aprèn? Doncs que no
s’ha d’intentar transcendir la condició
humana ni llur destí.

Helena Tornero n’ha fet la dramatúr-
gia vessant el classicisme tràgic grec al
got contemporani, liquant un text amb
tres històries: una de central, la d’Ès-
quil, i dues més fetes a mà, que es ba-
sen en actes d’abús sexual a menors i
maltractament físic i psicològic a do-
nes. Temes de moda i que són explici-
tats, dia a dia, als mitjans de comunica-
ció. Tragèdies personals devastadores
de les quals no hi ha res a dir, més que

E

fer-ne grémola. Qui no viu el violent
dolor davant aquestes misèries? Això
genera un empobriment del text, una
mica maniqueu, reduint-lo d’aquesta
manera un punt massa a ganivets i
sang. Però, a més, els textos, que basen
els fets en la justícia, el dolor i la por,
són excessivament rocambolescs, des-
criptius, esllavissant-se de retrò cap a
un to de colobrot televisiu gens ama-
ble. S’hi produeix, d’aquesta manera,
un efecte pelat, previsible i alliçona-
dor. En conjunt, el forc històric no se
salva, carrisqueja.

La posada en escena és blanca: un
gran llençol estès, com una catifa de
puresa, formant un gran rectangle que
penja al fons per uns lligams; al bell
mig, tres conjunts de cadires emblan-
quinades de fusta, dues tombades cap
per avall; un ram de lliris blancs, com a
símbol suplicant, i un gong elevat on
s’hi projecten gestes més aviat cruen-
tes; reposen en una vora un parell de
sabates negres, i al fons una gasa de co-
lor cru que es repenja com cansada. A
mida s’hi aniran alçant tres quadres
horribles, d’un mal gust fix i directe.
Un té la sensació que tot hi és d’una
manera una mica anòmala, agafada
pels pèls, efectista, que es busca una
poètica forçada; a cops bonica, com el
vestuari –deixem córrer el modelet de
bordell–, i d’altres d’una cursileria in-
flada, com ara alguns dels moviments
de galop de les actrius o les cançonetes;
a més d’empescar-se la idea de finir
l’espectacle amb el Love me tender
d’Elvis. També elements de falsa ne-
cessitat, com bé poden ser un micròfon
palplantat, veus en off o els efectes mà-
gics, components que no aporten exac-
tament res.

Rafael Duran n’ha fet una direcció
estètica, irregular, més preocupat per
allò visual que pel text, cosa per banda
comprensible, ja que l’efectisme, a
més de ser d’ús corrent, dissimula
mancances. Contrarietat que pesa en
els moviments de les actrius, que es
veuen excessivament incòmodes; mas-
sa parafernàlia en la recerca d’alguna
cosa que no ha sorgit. I malgrat tot, les
Danaides es defensen amb prou ferme-
sa i convicció del desemparament ge-
neral. En fi, ni una llàgrima d’humor.

teatre | «les suplicants»

Lliris blancs
� Autor: Èsquil. Versió lliure de Rafel

Duran i Q-Ars Teatre.
Dramatúrgia: Helena Tornero.
Direcció: Rafel Duran.
Intèrprets: Mercè Anglès, Anna Güell
i Mar Ulldemolins.
Lloc i dia: 14 de novembre, sala La
Planeta de Girona. Temporada Alta.

JOAQUIM ARMENGOL

Una escena de l’obra, que es va estrenar divendres a La Planeta. / MIQUEL RUIZ


