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La feina solitària i callantívola
OPINIÓ✒A l’acte de lliurament dels premis

Ciutat de Barcelona, Rafael Argullol,
premiat en la modalitat d’assaig, va de-
clarar que la feina solitària és la més im-
prescindible en la història de la cultura.
No em deixin mentir, però tenia entès
que en ciència la col·laboració és clau
(com la dels germans Orville i Wilbur
Wright o la dels esposos Curie, que en
cap moment es van tirar els tubs d’as-
saig pel cap cridant: “Fes el fotut favor
de sortir del laboratori i deixar-me sol,
bruixa fastigosa!”, cal tenir en compte
que estaven casats). Potser són els ar-
tistes els que cal que estiguin sols, en-

cara que no sabria com defensar-ho en
els camps del teatre, la dansa o el cine-
ma. Fins i tot els cineastes més pre-
sumptuosos –n’hi ha algun d’escadus-
ser–, quan tenen un micròfon davant
solen agrair i elogiar la col·laboració de
tot l’equip, cap no declara: “La feina més
imprescindible és la que he fet jo sol.”
(Tot i que estiguin pensant: “Que geni-
al, aquell pla mig que se’m va acudir as-
saborint un cubano a l’Orxateria Valen-
ciana.”) Entesos, sovint l’escriptura és
solitària (com tantes altres feines, guar-
dar un garatge de nit o prostituir-se en
carreteres poc transitades, i tampoc no

se n’alaben). Amb tot, la soledat no li
aporta cap valor específic, tant se me’n
dóna si una obra l’ha escrit un de sol o
entre molts (i tant me fa si cada vespre
jugaven junts a hoquei sobre patins).

Aquest delit irreprimible per la sole-
dat entronca de ple amb un clixé aplau-
dit en els salons més selectes: la tasca
silenciosa de l’escriptor. Per elogiar els
mèrits destacats d’un autor –sobretot
quan ningú no se n’havia adonat–,
s’acostuma a ponderar: “Fa una tasca
callada.” Que excels, l’escriptor silent,
tancat en un quartet apartat o un aljub
abandonat i escrivint sense xisclar quan

troba l’adjectiu precís –mai l’adverbi
exacte–, allunyat de la vulgaritat de la
vida mundana, al revés dels autors que
apareixen sovint en ràdio i televisió
–tots ells, banals i immunds, excepte els
que col·laboren en programes enso-
pits–. Els de la feina callada viuen reclo-
sos, aliens a la faramalla i els oripells,
desdenyant la vida social –és bàsic van-
tar-se que no es va mai a cap festa ni a
cap acte, només surten de casa per dur el
cotxe a passar l’ITV.

Sort que es va morir, perquè si Tru-
man Capote ho arriba a saber hauria tin-
gut un disgust.
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TEATRE LLIURE

Els espectacles d’Angélica Liddell
són un cop de puny. I les cinc hores
de ‘La casa de la fuerza’, dissabte al
Lliure de Montjuïc, són un descens
als inferns de l’ésser humà a través
del feminicidi de Ciudad Juárez.

creurem ser dins una performance.
A més, hi ha actors professionals i
d’altres que no ho són, com tres do-
nes vingudes expressament de l’Es-
tat mexicà de Chihuahua –Ciudad
Juárez n’és la capital– o el campió
de Strongman d’Espanya, Juan Car-
los Heredia. En resum, “un tros de
poema”, segons Rigola.

El leitmotiv de tot plegat és el do-
lor, cosa que a Liddell la revolta.
“Treballar amb els sentiments con-
tinua sent revolucionari. M’agrada
pensar que Dostoievski existeix. Em
rebel·lo contra la banalitat ”, diu. En
escena, Liddell reproduirà tots els
rituals quotidians de la humiliació
femenina a través d’imatges molt
poderoses, com una transfusió de
sang, talls i una despesa d’energia
poques vegades vista en un escena-
ri. No debades, La casa de la fuerza
va ser un dels grans èxits del passat
Festival d’Avinyó.

Bellesa i desesperació
No es pensin, però, que estem davant
d’un aquelarre. “Busco la bellesa a
través de la desesperació”, apunta
Liddell. Ella vol fer justícia a través
de la bellesa i sap que surt “tocada”
després de cada funció. “Purificada,
embrutida? No ho sé”, afirma. Les
sensacions són ben diferents de les
que han provocat les altres obres que
hem vist al Lliure, El año de Ricardo
i Te haré invencible con mi derrota. El
que sí que sap és que aquí no hi pot
haver cap mena de distanciament, ni
cap mena de complaença per part del
públic davant el que explica. “Som
tots còmplices del que passa a l’es-
cenari”, etziba.

“El terrible seria estar asseguts
i no fer res. Si perdem la capacitat
d’empatitzar amb el patiment

col·lectiu, estem perduts”, con-
clou, diàfana.

Liddell confessa que la seva vida
és “un quadern d’apunts”. Per això
admet que, en un espectacle com La
casa de la fuerza, els canvis funció
rere funció són gairebé obligats.
“Corregir és la meva malaltia”, així
com explorar tots els racons de
l’ànima humana.

L’espectacle, quan era a les bece-
roles, no tenia a veure explícitament
amb Ciudad Juárez. Liddell s’havia
apuntat al gimnàs per cansar-se fins
a l’extenuació, i volia parlar d’això, de
l’esgotament i de la humiliació. Els

personatges havien d’anar a Moscou.
Però va topar amb Cynthia Aguirre,
Perla Bonilla i María Sánchez, tres
dones de Chihuahua que li van expli-
car la seva història. Aleshores, va
canviar Rússia per Mèxic –“un país
acolorit per fora i podrit per dins”–
i va començar a aprofundir en els
crims que hi havia registrats. Una
mica com van fer Àlex Rigola i Pablo
Ley quan es van enfrontar a la dra-
matúrgia del 2666, la gran novel·la de
Roberto Bolaño. Ella, diu, va enfocar
el tema des de la indignació, l’única
via possible de fer front a la barbàrie
del feminicidi.e

ANDREU GOMILA

BARCELONA. Per parlar del seu úl-
tim espectacle i de la humiliació que
han patit les dones al llarg de la his-
tòria, Angélica Liddell fa servir un
símil molt oportú, que podria ser
d’Adorno: “Els acudits sobre jueus
van acabar en Auschwitz”. I la nos-
tra societat, “etnocèntrica, patriar-
cal i misògina, acaba com acaba”, en
una ciutat del nord de Mèxic ano-
menada Ciudad Juárez, on desapa-
reixen cada any desenes de dones.
Un indret que és, segons Liddell,
l’infern del nostre temps, un “lloc
destruït, caníbal, sense valors”, on
totes les xacres de la nostra socie-
tat s’expressen. Un lloc on veiem “la
podridura moral” del nostre temps,
on “en lloc de llençar un gos mort [al
desert], llencen dones”.

Però, què és La casa de la fuerza?
D’entrada, dir que és, en sentit es-
tricte, un gimnàs, un indret on
anem a esgotar-nos. I de seguida
afirmar que és, segons el director
del Lliure, Àlex Rigola, una “obra
mestra”, la tercera peça de Liddell
que podem veure al teatre de Mont-
juïc, un espectacle de cinc hores que
l’actriu i creadora escènica nascuda
a Figueres defineix com “una llar-
ga cançó de despit que es clou en dol
per les morts de Ciudad Juárez”. Un
espectacle total en què copsarem
Les tres germanes de Txékhov, es-
coltarem Glenn Gould, música de
Vivaldi i guitarres de mariachis, i

‘Les tres germanes’ de Txékhov és un dels referents que ha fet servir Angélica Liddell per
construir ‘La casa de la fuerza’. JULIO CALVO
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