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Miniatures japoneses

Juan Carlos Olivares

'Meret Becker presenta Issey Ogata a Catalogue of Life'. Dir.: Yuzo Morita. Il·l.: John Davis. Int.: Meret Becker, Issey
Ogata, Buddy Sacher, Peter Willmanns. La Paloma, 29 juny.

La sinceritat artística de Meret Becker no té límits. En la seva segona visita a Barcelona es presenta
com a acompanyant d'Issey Ogata, un còmic japonès. Un personatge tan admirat com discutit al seu
propi país, i un perfecte desconegut a Occident. El primer que va fer Meret Becker va ser agrair al públic
l'assistència a un espectacle sense referents, i després va ocupar el seu lloc al costat de Peter
Willmanns i Buddy Sacher, els músics que van compartir amb ella l'oníric Fragiles.

Tot el protagonisme de l'espectacle se cedeix a Ogata, conegut al seu país per l'home dels mil rostres.
Com tots els grans còmics, furga en els petits fracassos quotidians per elaborar els seus tipus i
monòlegs. En la seva interpretació és tan important la composició física del personatge com la història.
Un humor al servei d'insignificants drames personals que sorgeixen del conflicte que provoca un
imprevist en el consens de normes i codis de conducta d'una societat tan reglada com la japonesa.
Històries d'executius atrapats en l'aglomeració humana del metro, perduts en una amnèsia que els deixa
sense identitat, com els homes japonesos que perden la feina i per vergonya no tornen mai més a casa i
es converteixen en uns sense sostre de trajo, corbata i maletí. Homes insignificants astorats davant del
caos.

Per transformar-se en un executiu, un transportista o una dona, Ogata utilitza un mínim de disfressa i un
màxim de capacitat per ajustar el llenguatge corporal, la paraula i el to a cada personatge. Meret, Peter i
Buddy aporten a aquesta impressionant desfilada d'humanitats el seu particular univers sonor i un
especial candor.
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