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lla, va oferir una visió escandalosa de
la revolució. Els seus vibrants pan-
talons bondage de quadres, els jer-
seis peluts i les samarretes anarquis-
tes fan un desplegament impressi-
onant, intercalats amb peces d’un
esperit similar, com els vestits es-
quinçats i amb una sola màniga de
Rodarte. Els crits de rebel·lió de les
samarretes inclouen la tristament
punk reina Elisabet d’Anglaterra. Es
pot sentir com Westwood li dedica
un comentari ofensiu en una pel·lí-
cula del 1970, projectada dins la re-
creació que s’ha fet de la botiga que
la parella tenien a King’s Road. El
nom va canviar de Too fast to live, too
young to die a Sex i després a Sediti-
onaries, a mesura que les idees de
Westwood van evolucionar. La mo-
dista afirma que no es veu com una
dissenyadora de moda, “sinó com al-
gú que desitjava enfrontar-se a la po-
dridura de l’statu quo a través de la
manera de vestir”.

Fins aquí, més o menys, els
exemples del punk original dels 70.
Les següents sales, que recorden sa-
lons d’alta costura, estan plenes de
quatre dècades d’inspiració punk
fins a arribar als claus de plata de
Burberry. L’exposició és estàtica i
perd l’oportunitat de donar vida a la
roba amb vídeos de les desfilades,
com s’ha fet al Victoria & Albert

et i sense ressaca
LA MODA ASSIMILA ELS RADICALS

01. Imatge de la rèplica dels lavabos del pub CBGB de Nova York
creada per l’artista Nick Knight per a la mostra Punk: chaos to couture.

02. En la projecció, imatges de Johnny Rotten, vocalista dels Sex Pistols
i un dels referents del naixement del punk als anys 70. EFE

amb l’exposició de David Bowie,
plena de pantalles. Treure comple-
tament de context els fils i els peda-
ços reciclats de John Galliano per a
una col·lecció d’alta costura de Dior
és perdre el detall de la complexitat
de la bellesa trencada, i no expli-
quen per què portar Dior fins al
punky do-it-yourself va semblar tan
escandalós.

Al museu vaig veure la dissenya-
dora Katharine Hamnett amb una
samarreta que declarava la guerra
als míssils nuclears, que li va valer
una esbroncada a Margaret That-
cher l’any 1984. Però, quants visi-
tants del museu coneixen l’origen
d’aquesta imatge famosa? ¿I com
podrien entendre la seva relació
amb el grafiti i l’agitprop [agitació i
propaganda] dels vestits de nit es-
quitxats de pintura de Dolce &
Gabbana o l’obra acolorida de
Stephen Sprouse?

Els veritables punks –els que van
viure i sobreviure a aquell moment–
haurien de trobar una ironia exqui-
sida la idea que les seves coces a una
societat que estava en un carreró
sense sortida, 40 anys després, ha-
gi passat de ser una declaració des-
afiant dels pobres i autoexclosos en
una exposició de roba per a les ce-
lebritats mundials i els superrics
que van a un ball.e

Innocu
L’alta costura
ha anul·lat la
rebel·lia que
la moda tenia
per als punks
dels 70

Escàndol
John Galliano
va fusionar la
misèria i l’alta
costura en
una col·lecció
de Dior
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despit que les ha separat no no-
més físicament sinó emocional-
ment. L’obra, ben documentada
–fins i tot ens diuen els tipus
d’avions que bombardegen la
ciutat–, amb una escriptura àgil
i algun cop d’efecte ben col·locat,
té un primer acte que s’allarga in-
necessàriament per presentar els
personatges. Moltes paraules per
descriure una situació quotidia-
na en un moment històric terri-
ble. Els protagonistes resisteixen
i aquesta és la conclusió i la tesi
a la qual vol arribar l’autor per
donar més actualitat a l’obra. Cal
resistir, també ara, ens ve a dir.
D’aquí que el públic de l’estrena
es posés dret al final, després de
sentir La santa espina cantada
per tots els intèrprets.

Barcelona té moments efer-
vescents, però és un suflé que no
acaba de créixer. L’entrada de
l’Elena li dóna ritme i planteja la
confrontació dramàtica però ar-
riba una mica tard, i crec que Ri-
era no dóna a la Núria prou pre-
sencia, prou eloqüència. L’autor
vol explicar les circumstàncies de
cadascun dels personatges, i les
branques es van separant del
tronc i la funció perd intensitat.

Ja en el tercer acte, l’esperada
confrontació es produeix, però
tampoc aquí veiem prou esgrima
verbal, per molt que les dues ac-
trius estiguin fantàstiques. A
Barcelona li falta crescendo i li so-
bra retòrica, paraules sense pro-
funditat.

Malgrat això, la bona direcció
del mateix autor aguanta l’espec-
tacle, que, com dèiem, creix emo-
tivament al final quan acosta la
situació dels que van resistir fa 75
anys a les bombes als moments
actuals que pateix la pàtria cata-
lana. Una astuta jugada de Pere
Riera.e

Emma Vilarasau i Míriam Iscla, les protagonistes de Barcelona, són
dues amigues separades per la guerra i la ideologia. DAVID RUANO

Pere Riera acosta a l’actualitat la
Barcelona assetjada del 1938 al TNC

‘Barcelona’
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Pere Riera és un bon autor
que està creixent. Mal fa-
vor li fan, al TNC, de situ-
ar-lo ja com a consagrat
després de dues peces es-

timables (Lluny de Nuuk, Desclassi-
ficats) que demostren que sap es-
criure, que domina els recursos dra-
màtics i que té ganes d’interessar a
l’espectador.

Barcelona és una obra ambiciosa,
un drama ubicat el març del 1938,
durant els bombardejos de l’aviació
feixista alemanya i italiana sobre la
ciutat. Riera vol mostrar com la ciu-
tat va viure aquesta agressió indis-
criminada sobre la població feta per
desmoralitzar –i matar, esclar–. I ho
fa situant-nos en una casa de l’alta
burgesia, la d’un industrial assassi-
nat per la FAI on conviuen una ma-
re –la Núria (Míriam Iscla)–; el fill
(Carlos Cuevas) i la filla (Ana Moli-
ner), que està promesa amb un altre
burgès (Joan Carreras); l’avi (Jordi
Banacolocha); la minyona de tota la
vida (com sempre, esplèndida Pepa
López), i el cartellista republicà Si-
mó (Pep Planas), que els visita.

La clau dramàtica de la peça és,
no obstant, l’enfrontament entre la
Núria, que es va quedar a Barcelo-
na amb la família en esclatar la
Guerra Civil, i una íntima amiga de
la infància i adolescència, quasi una
germana, l’Elena (Emma Vilara-
sau), una actriu que va escollir mar-
xar a França i que torna per l’aniver-
sari del seu fillol, que fa 18 anys. En-
tre les dues dones hi ha un mur, un
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