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Lasang i l’egoisme
CRÍT ICA DE TEATRE

Una imatge de Testament

Testament

Autor i direcció: She She Pop
Lloc i data: Grec 2012. Sala Ovi-
di Montllor (2/VII/2012)

JOAN-ANTON BENACH

Si el primer espectacle del Grec
hagués de donar la mesura de la
qualitat del festival d’enguany, es-
taríem d’enhorabona. Testament,
l’espectacle presentat per la com-
panyia alemanya She She Pop,
ofereix, entre d’altres virtuts,
una originalitat espurnejant, ajus-
tada als propòsits d’un text engi-
nyós elaborat per aquest col·lec-
tiu (ampliat) que té la doble seu a
Berlín i Hamburg. És a dir, es
tracta d’una originalitat allunya-
da de cops d’efecte banals i de
qualsevol fórmula gratuïta que
volgués emparar-se en la suposa-
da permissivitat que atorguen les
anomenades noves tendències.

Intèrprets permanents de She
ShePop van convidar els pares bi-
ològics de dues actrius i un actor
a incorporar-se al repartiment
d’aquesta creació del 2010, per
fer-ne una reflexió sobre les afini-
tats i les enemistats, les diferènci-
es i les deferències entre genera-
cions. Damunt l’escenari, la con-
sanguinitat real que existeix en-
tre els intèrprets atorga una ener-
gia i una vibració especialment in-
tenses a la proposta. L’atractiu
principal de Testament prové
dels paral·lelismes que s’establei-

xen entre la hipotètica donació
en vida de l’herència que els pa-
res poden lliurar als fills, i l’esque-
ma argumental d’El rei Lear de
Shakespeare.

Si recorden, l’obra comença
amb Lear exposant el desig
d’apartar-se de la vida pública,
després que hagi repartit el reial-
me i tots els seus bens entre les
seves tres filles, a les quals pre-
gunta quin i com és l’amor que
senten per ell. Mentre Goneril i
Regan es desfan en expressions
amoroses superlatives, Cordèlia
es limita a dir que l’estima com
correspon al seu deure, resposta
eixuta que li costa ser repudiada i
desheretada pel monarca. I bé, a
partir de les contradiccions que
se succeeixen a la tragèdia sha-
kespeariana, She She Pop desfer-

ma un seguit d’analogies entre el
que pensen els pares de l’actor i
de les dues actrius, i el que aques-
tes especulen que podria passar
de ser beneficiàries d’una herèn-
cia en vida. La diversió està ga-
rantida. La barreja de gasiveria i
generositat, d’obligacions i reser-
ves, de compromisos i recels crea
un magma moral de gran densi-
tat, on, sovint, la veritat i lamenti-
da busquen aixopluc en el cinis-
me més recargolat.

Ben segur que el lector re-
cordarà els regateigs de Regan i
Goneril davant les exigències de
Lear d’hostatjar el centenar de ca-
vallers que el rei s’havia reservat
per acompanyar-lo. ¿I que pot
passar amb els atuells que el pare
que ha fet testament vol conser-
var després d’atorgar l’herència?
Pot ser freqüent de veure com el
fill els disposa en l’habitatge que
li lloguen i que redueixen a unmí-
nim intolerable l’espai vital del
progenitor. L’humor és molt pre-
sent a l’espectacle i assoleix el
seu puntmàxim quan el parema-
temàtic proposa la fórmula exac-
te per fer equivalent l’amor filial
amb la quantitat de bens que ha
d’heretar el fill.

En la part menys encertada de
Testament cal anotar la minva
obligada de l’enginy que suposa
la traducció catalana als rètols
projectats i un excessiu estatis-
me de l’acció, obstinadament lli-
gada al micròfon de peu. En con-
trapartida, un dels moviments
més colpidors arriba cap al final,
amb la música que marca el rit-
me dels pares mentre cavem la
pròpia tomba. La generació jove
de vegades és així de cruel.c
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joiers antiquaris

Donesde la cultura
demanenaMascarell un
estudi sobre la paritat
MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

Prop de dues-centes professio-
nals del món de la cultura, junt
amb una dotzena d’entitats i as-
sociacions de Catalunya, dema-
nen en una carta oberta al conse-
ller FerranMascarell que la crisi
i les retallades no serveixin d’ex-
cusa per deixar de banda la llui-
ta contra la desigualtat de gène-
re en la cultura, una xacra que es
perpetuamalgrat la Llei d’Igual-
tat 2007 que obliga a “promoure
la presència equilibrada de do-
nes i homes en la l’oferta artísti-
ca i cultural pública”.
Escriptores, professionals

del teatre i la dansa, la música,
les arts plàstiques i visuals, els
mitjans de comunicació, la cièn-
cies humanes i socials, la gestió
cultural, la docència i la investi-
gació, sol·liciten al Govern la re-
dacció d’un informe que avaluï
la presència desigual d’homes i
dones en totes les manifestaci-
ons de la cultura catalana, de la
mateixa manera que l’anterior
ministraÁngeles González-Sin-
de va encarregar l’informe
Mujeres y culturas: políticas de
igualdad, del 2011.
La carta, que és iniciativa del

Grup de Cultura de Feministes
de Catalunya –una plataforma
constituïda aquesta primavera

“per dones progressistes preo-
cupades pel retrocés en drets i
llibertats, i per les desigualtats
agreujades per la crisi”–, convi-
da a posar en marxa polítiques
que persegueixin la igualtat i ga-
ranteixin unamajor representa-
tivitat de les dones a tots els sec-
tors dinamitzadors de la cultu-
ra. A més, posa a disposició de
la conselleria les dades que pu-
gui necessitar per treballar per
a la paritat i sol·licita la creació
de la figura del supervisor o su-
pervisora amb visió de gènere.
Entre les signants de la carta,

que té previst lliurar-se a la con-
selleria de Cultura aquesta ma-
teixa setmana, figuren les ac-
trius Chantal Aimée, Míriam
Iscla o Carme Sansa; les cineas-
tes Isabel Coixet, Mireia Ros,
Laura Mañá i la productora
Isona Passola; les directores
d’escena Magda Puyo, Carme
Portaceli, Lurdes Barba o Mar-
ta Angelat; les escriptores
Carme Riera, Rosa Regàs, Nú-
riaAmat,Najat ElHachmi, Cris-
tina Peri Rossi i l’editora Vale-
rie Miles; les coreògrafes Àn-
gels Margarit, Marta Carrasco,
Sol Picó i la directora artística
Lydia Azzopardi; l’artista visual
Eulàlia Valldosera, la fotògrafa
PilarAymerich, la filòsofaVicto-
ria Camps i la presidenta d’Òm-
nium Cultural, Muriel Casals.c


