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Sanzol recrea a la Lluna
els records de la Transició

Alfredo Sanzol viatja als orígens de
la memòria en el muntatge que
avui aterra al Lliure de Gràcia. A
través de 15 esquetxos, En la Luna
se submergeix en uns records d’in-
fantesa ambientats en la Transició.

XAVI SERRA

BARCELONA. Vuit homes amb abric
pujant un fèretre per unes escales.
Aquesta imatge televisiva de l’enter-
rament de Franco és el primer re-
cord del dramaturg navarrès Alfre-
do Sanzol, que ha utilitzat els pri-
mers registres de la seva memòria
com a punt de partida per escriure
les quinze històries curtes d’En la
Luna. “Els primers records tenen al-
guna cosa d’irreals, perquè no saps
fins a quin punt són somiats o inven-
tats”, va explicar ahir Sanzol. Per ex-
plicar aquesta dimensió onírica,
l’autor ha marxat a la Lluna, “un ter-
ritori oníric” on les històries es des-
envolupen “lliures dels condicio-
nants de treballar en la realitat”.

Amb aquest rerefons d’índole
metafòrica (Sanzol està més inte-
ressat en els símbols que en la cièn-
cia-ficció) materialitzat en un típic
paisatge lunar i un mural pintat per
l’escenògraf Alejandro Andújar, En
la Luna desplega un mosaic d’histò-
ries curtes ambientades en l’època
de la Transició, que coincideix amb
la primera infantesa de l’autor. “La
Transició s’introduïa a casa nostra i
influïa en els nostres pares –recor-
da Sanzol–. Hi havia moltes espe-
rances de llibertat i molta por que
aquestes esperances es frustressin,
i en aquesta por hi ha el conflicte
central de l’obra”.

Reivindicació de l’esquetx
A En la Luna insisteix (“M’ho dema-
na el cos”) en el format de relats in-
dependents que Sanzol ja utilitzava
en obres anteriors com Sí, pero no lo
soy o Días estupendos. L’autor fins
i tot s’atreveix a reivindicar “l’es-
quetx” com a gènere major, i consi-

dera que juxtaposar les històries
curtes fa que sigui “més lliure” a
l’hora de crear. “Les històries
llargues tenen uns girs que dema-
nen coherència, i la coherència és
irreal”, defensa. “A la vida les co-
ses passen per juxtaposició, no de
manera lineal o causal”, conclou.

Entre aquestes històries cur-
tes n’hi ha que són variacions so-
bre contes (Los cabritillos), relats
sobre el fracàs d’un matrimoni
(Interviu) i incursions en el sur-
realisme (El ventilador). El to
passa de l’acció (El atraco) a la
tragèdia (La fiesta) en un conjunt
d’esquetxos “molt diferents” que
utilitzen l’humor “de manera no
premeditada”. En total són quin-
ze històries que interpreten sis
actors que canvien constant-
ment de personatge, atmosfera i
registre, perseguint els fantas-
mes de la memòria de Sanzol.

Google com a musa
Amb una mica de vergonya, San-
zol es confessa usuari habitual de
Google com a eina d’inspiració.
És una estratègia que ja va fer
servir en obres anteriors i que,
segons l’autor, “serveix per sal-
tar-se la pàgina en blanc i endin-
sar-se en l’inconscient”. A través
Google, l’autor va conèixer la his-
tòria d’un home que pintava pla-
nisferis i, sense saber per què, el
va convertir en un dels portadors
del fèretre de Franco, que acu-
deix a la cita amb la intenció
d’aprofitar l’enterrament per co-
brar la factura d’un planisferi
pintat al Pardo.

En la Luna és una coproducció
del madrileny Teatro de la Abadía
que es representarà a Barcelona
únicament durant cinc dies. El
Lliure, per cert, va anunciar ahir
que en principi es manté la repre-
sentació que coincideix amb la
jornada de vaga del 29 de març,
tot i que no ho sabran del cert fins
al moment de la funció.e

Alfredo Sanzol trasllada a la Lluna el “territori irreal i oníric” dels
primers records d’infantesa a En la Luna. ROS RIBAS

El muntatge d’esquetxos ‘En la Luna’
es representarà durant cinc dies al Lliure

Les vicissituds d’una
obra emblemàtica

L’última novetat a l’entorn del Re-
taule de sant Jordi de la capella del
Palau de la Generalitat es va pro-
duir el 2007 quan l’historiador de
l’art Santiago Alcolea va proposar
que una Mare de Déu envoltada de
les virtuts cardinals conservada al
Museu d’Art de Filadèlfia és la pe-
ça que completa –el coronaria– el
trencaclosques en què les vicissi-
tuds històriques van convertir
aquesta obra mestra de Bernat
Martorell. El Louvre conserva
quatre taules (en origen eren dues;
les van serrar per vendre-les) en
què es narra el martiri del sant, i
l’Art Institute de Chicago conser-
va la taula central, Sant Jordi ma-
tant el drac. El 1867 les taules per-
tanyien al baró d’Albi, i el 1905 els
Amics del Louvre les van comprar
a un antiquari parisenc.

brodats de les escenes de la vida de
sant Jordi que contenen les dife-
rents peces d’indumentària religio-
sa. Per la seva qualitat i detallisme,
aquests brodats rebien el nom de
pintures d’agulla. La mostra inclou
una dalmàtica que ha sigut restau-
rada amb motiu de la mostra.

Finalment el Retaule de la Mare
de Déu, sant Miquel i sant Jordi que
Jaume Ferrer va realitzar per a la
Paeria de Lleida representa la reno-
vació que artistes com Jan van Eyck,
Robert Campin i Rogier van der
Weyden van protagonitzar al nord
d’Europa. S’hi pot observar que els
cossos es tornen més sòlids, que els
espais són més versemblants i que hi
ha un interès creixent per la natura.
En el camp de l’escultura, Pere Joan,
representat per un Déu pare, és un
dels artistes més destacats d’aquest
darrer moment.e

L’ERA DELS GRANS RETAULES
El Retaule de sant Miquel de
Bernat Martorell té a la part

posterior el dibuix d’un home
amb barba. Al davant, una

exquisida imatge de santa Eulàlia
de la catedral de Barcelona.P. VIRGILI

Transversal
Catalunya va
assimilar les
tendències
de l’art
europeu del
moment

Una miniatura inabastable
Rafael Destorrents va representar
el Judici Final al missal del bisbe
Joan Ermengol de la catedral de
Barcelona com una densa multitud
de personatges que es mouen entre
l’infern, el purgatori i el cel. S’ex-
posa acompanyada d’un vídeo en
què es pot veure ampliat i desco-
brir, per exemple, que al cel hi ha
innombrables caparrons d’àngels.
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