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Memory
De Living Dance Studio.
Mercat de les Flor, 20 de setembre.

Com les fines capes
d’una ceba que, trans-
parents i febles, se su-

perposen per protegir-se
mútuament, la memòria de
Wen Hui es materialitza en
les delicades pàgines d’un
llibre inacabat que transpa-
renta les anteriors, sumant
paraules i dibuixos. Delica-
dament anem entrant en
aquesta narració d’imatges
que tornen i fets que han
deixat el seu rastre, i així,
poc a poc, lliguem els tros-
sets de la seva història per-
sonal component el retrat
de tot un país, la Xina, en un
moment històric, la Revolu-
ció Cultural, particularment
decisiu en la configuració
del pensament del món ori-
ental i de la imatge que en
tenim des d’Occident.

Memory és a mig camí
entre el documental i la cre-
ació, l’autobiografia i el lli-
bre d’història contemporà-
nia, la dansa i la perfor-
mance, matisos connectats
per la realitat que despre-
nen, com la tela de mosqui-
tera que fa de cabana fins
que a la meitat de l’especta-
cle, unint-ne dos extrems, es
converteix en una escultura
de llum i ombres. Aquí, com
en el vídeo que s’hi projecta,
es veu la mà de Wu Wen-
guang, el dramaturg de Li-
ving Dance Studio, l’única
companyia independent al
seu país des que es va crear
el 1994, i que ha demostrat
una gran maduresa creativa
en la capacitat d’autorefle-
xió i recreació a partir del
llegat de la seva memòria.

Senzillesa en els ele-
ments sonors tradicionals i
en els escènics i interpreta-
tius, on Dehua és la narra-
dora que fa anar una antiga
màquina de cosir mentre
Hui es balanceja lentament
en cambrés durant tot l’es-
pectacle, com si els records
de la seva vida li torcessin el
cos, pesades evocacions
que fan girar la politja de la
màquina del temps. Amb
aquesta austeritat de mit-
jans triats amb la màxima
delicadesa, per tots els sen-
tits ens entra la memòria ali-
ena com si ja fos nostra.
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‘Memory’ és a
mig camí entre
el documental
i la creació

La nit de Q
Michael
Reynolds
Amb il·lustracions de
Brad Holland, dissenya-
dor format en l’un-
derground nord-ameri-
cà. Sota un toc de queda
de l’exèrcit en una ciutat
ocupada, un veterinari
porta menjar d’amagat
als animals del zoo. Ins-
pirat en un fet real de Pa-
lestina. Premi Andersen.
(CLARET. 12,50 €)

M’agrada
Anna Obiols
Cadascuna de les làmi-
nes dobles de l’il·lustra-
dor Subi serveix per
convertir en imatges els
desitjos d’un món dife-
rent que aquí es repre-
senta amb tocs de surre-
alisme i personatges es-
trafolaris que
configuren un somni
a partir de la realitat
quotidiana.
(TERRABASTALL. 15 €)

Les coses
que guarde
M. Gutiérrez
L’experiència porta a
desar el que s’ha viscut
en dos contenidors sim-
bòlics: el del cap i el del
cor. Hi ha moments bons
per a la memòria i d’al-
tres que alimenten els
sentiments. Il·lustracions
en primers plans de la
petita protagonista.
(TÀNDEM. 14 €)

Va pondre
un ou
Andy Cutbill
Que una vaca pongui un
ou esvalota la comunitat.
Però el més extraordinari
és que de l’ou surti un
bebè de vaca que fa feliç
la mare, i se sent superior
a altres vaques que fan
acrobàcies en bicicleta.
Les il·lustracions d’Ayto
fugen del naturalisme.
(SERRES - RBA. 14 €)

El viatge
d’en Kuno
Klaus Merz
La volta al món en una
esgarrapada, en patinet
motoritzat i sense obli-
dar el casc de protecció,
amb làmines de Hannes
Binder, totes en negre, a
ploma, i tinta xinesa. El
viatge i el paisatge, final-
ment, són dins de la
imaginació del jove pro-
tagonista.
(LIBROS ZORRO ROJO. 12 €)

Per explicar
als néts
Eileen Spinelli
Ara que diuen que hi ha
vaques salvatges a la Ca-
talunya Nord, la
d’aquesta història il·lus-
trada per Bill Slavin ja fa
anys que va anar al Pol
Sud. I tot per poder ex-
plicar que a la vida es
pot fer alguna cosa més
que espantar mosques i
omplir lleteres.
(SÍMBOL. 14 €)

Andreu
Sotorra

asotorra@andreusotorra.com

Per simplificar-ho tot,
quan Pou va parlar amb
Paco Azorín li va demanar
que l’escenografia fos com
més despullada millor. Pou
volia suggerir a l’especta-
dor català “la vella Angla-
terra”, que per a ell vol dir
molta fusta vella, el famós
red brick (totxo vermell) i
finestrals estil Tudor.
L’espai és sempre el ma-
teix, i només hi ha un cert
èmfasi en les aules dels
professors Hector i Irwin,
perquè Pou volia matisar
visualment que es tractava
de dos llocs diferents, fins
i tot de dues mentalitats
diferents.

L’actor-director també
ha modificat lleugerament
el text per fer-lo més acces-
sible a l’espectador d’aquí.
Per exemple, les escenes
que parlen de la història
d’Anglaterra en clau molt
local, han estat suprimides.
“Bennett dóna per suposa-
des certes coses que aquí no
coneixem”, s’excusa Pou.

D’Auden a Eliot
A més de la tremenda actu-
alitat d’Els nois d’història,
la peça posseeix “un nivell
de llenguatge molt alt” i,
com assenyala Pou, una
qualitat literària “extre-
ma”. Per les dues hores i

mitja que dura l’obra s’hi
passeja el millor de la poe-
sia anglosaxona, d’Auden,
Whitman i Hardy, a Eliot i
Housman, sense oblidar-
nos de molts bocins del mi-
llor cinema i del millor tea-
tre, com El rei Lear, de
Shakespeare, i Brief en-
counter, de Noel Coward.
Hector, amb la certa com-
plicitat de Mrs. Lintott
(Gil), la professora gran
que només pensa a jubilar-
se, serà qui donarà lliçons
de la vida a través de l’art.
Lliçons per a tots els pú-
blics, sobretot per als joves,
que observaran una mane-
ra molt diferent d’educar,
que va existir almenys a
l’Anglaterra dels anys 50
–l’obra és força autobiogrà-
fica i Bennett ens diu que el
que explica és la seva prò-
pia experiència.

Els vuit nois escollits per
Pou, d’un càsting de més de
60, aprendran a caminar
de la mà d’un home que,
com assegura Mrs. Lintott,
s’esforçarà per ser “la mena
de professor que els alum-
nes recordaran”. Els espec-
tadors, segurament, també
mantindran a la memòria
durant un temps alguns
dels dards que envia Els
nois d’història. Potser que
algun polític es passi pel
Goya i la vegi. ■

La fusta vella, el totxo vermell i els finestrals alts ens
situen a Anglaterra ■ D.R.
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