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JosepPerePeyróva
capa‘Elsuddelsud’
Teresa Bruna
BARCELONA

El creador Josep Pere Peyró
ha reunit dues de les seves
propostes per dur-les a esce-
na a la Nau Ivanow: Les por-

tes del cel i La tanca, totes
dues Premi de la Crítica
Serra d’Or, i hi ha afegit La
mirada, un text que tenia
escrit feia temps però que
no havia vist la llum escèni-
ca. Un decorat fent referèn-
cia a El cel massa baix, pro-
hibida perquè reprodueix el
sacrifici del xai, completa
una tetralogia que s’agrupa
sota el títol El sud del sud,
sobre l’emigració del món
pobre cap al món ric. És el
resultat del viatge de Peyró
a l’Àfrica, on va conviure
amb diferents ètnies i les
seves carències. Va treballar
les obres amb actors locals.

Les portes del cel és un vi-
atge d’immigrants clandes-
tins en contenidor des de
Casablanca a Hamburg; el
públic se situa dins del con-
tenidor. La tanca recrea el
viatge d’una noia subsahari-
ana embarassada cap a Eu-
ropa. Crida l’atenció sobre
les màfies i les telefòniques.

La mirada és una histò-
ria de mafiosos. “Una refle-

xió sobre la misèria i les con-
ductes reprovables de la so-
cietat en una situació de
desesperació,comarael trà-
fic de nens a Haití. Hi ha
gent que converteix la des-
gràcia en negoci”, diu Peyró.
Els intèrprets seran actors
que han participat en els
muntatges de La Invenció,
“cadascú el dia que pugui
venir”. Entre ells hi ha Joan
Massotkleiner, Núria Hosta,
Pep Garcia-Pascual...

Peyró tanca així la seva
companyia La Invenció Te-
atre: “No podem continuar.
Hem complert el nostre ob-
jectiu d’explicar històries
d’una manera especial, però
a les institucions no els ha
interessat el que fem”, diu.
Peyró fa un teatre arriscat:
“L’escriptura és la meva
manera d’explicar el món.
Portar-ho al teatre és
donar-li forma. I compartir-
ho amb els meus contempo-
ranis és importantíssim.
Però no faré mai res només
per captar l’espectador”. ■

del fenomen de la trans-
substanciació, en el sentit
que unes obres que tenim
des de fa anys assimilades
ens arribin de nou com si
haguessin nascut en aquell
mateix instant. Transmisso-
res de la mateixa essència
original, però cobertes amb
una nova pell que ens les
permet redescobrir de nou i
tornar a gaudir-ne com si fos
la primera vegada que ens
colpeixen. Per aconseguir
aquest goig complet la feina
de dos músics afins com
Enric Colomer i Pere Bardagí
en els arranjaments i la rea-
daptació musical per a quar-
tet de cordes i piano ha estat
primordial. Amb aquest em-
bolcall, títols com D’alguna
manera, Passava per aquí,
Sento que te’n vas i et
perdo, Cine, cine, Giralluna,
La bellesa i A l’alba, entre al-
tres, en la veu d’Isaac van
aconseguir redimensionar-
se dins un nou univers con-
graciat amb el del seu propi
autor fent de corista. Com a
evocació final el mateix Aute
va optar per l’autohomenat-
ge més íntim –Dentro– i
Isaac tampoc es va quedar
enrere –A Margalida.

Joan Isaac - L.E. Aute
Teatre Joventut (l’Hospitalet). 15è
Festival Barnasants, 5 de febrer

La reinvenció és un art
que de vegades sobre-
passa els límits de la

mateixa persona. Ho ha de-
mostrat Joan Isaac amb l’es-
plèndid Auteclàssic, un disc
amb el qual ha aconseguit
treure el millor d’ell mateix a
partir de l’obra del seu admi-
rat Luis Eduardo Aute.
L’oportunitat de veure en di-
recte aquest agosarat acte
d’exorcisme amb la presèn-
cia i la participació activa en
escena de l’ésser exorcitzat
és un d’aquells espectacles
que val la pena no perdre’s
per la vàlua emocional i la
sensualitat artística que
transmeten. Isaac demostra
al damunt de l’escenari, on
és impossible la impostura,
que el seu exercici no es pot
contemplar només com una
operació de traducció i
adaptació al català –brillant,
per cert, amb l’ajuda de Mi-
quel Pujadó– d’alguns clàs-
sics del repertori del cantau-
tor nascut a Manila. Més
aviat del que es tracta és
d’una exposició en públic
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