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RECOMANAT

Fa pocmés d’un any, la jove autora

alacantina Lola Blasco va escriure

una obra titulada En defensa de un

teatro político-revolucionario. I amb

aquest títol ja n’hi ha prou per tenir

molt clar que Blasco, que és també

la fundadora de la companyia Abio-

sis, entén l’escenari comun espai

de compromís que ha de convidar

l’espectador a la reflexió, i si cal, a

l’acció. De fet, lamateixa obra que

ara arriba als nostres escenaris és

fruit d’una acció de l’autora del text.

Blasco va emprendre l’any 2010

un viatge que va començar a Gdem

Izik, un desmantellat campament

del poble saharaui, i que es va

marcar com a objectiu final arribar

fins almur de la vergonya que

separa elMarroc del Sàhara lliure.

Tot i que, en realitat, el viatge va

acabar sota l’ombra de la gran creu

de Valle de los Caídos on reposen

les restes del dictador,mort tot just

un dies després que l’Estat espanyol

es desentengués de la sort futura de

la part del Sàhara que havia ocupat

colonialment al llarg del segle XX.

Blasco,mentre realitza aquest

trajecte, es troba també un cadàver

sense enterrar, el de BabyMaha-

mud Gargar, una de les víctimes

del desallotjament del campament

reconegudes pel Front Polisario. I,

com acostuma a passar-li sempre

a la gent de teatre (recordeu les

obres deWajdiMouawad) quan

es troba un cadàver d’aquests que

les autoritats es neguen a enterrar,

immediatament li ve al cap el

personatge d’Antígona, entossudida

a donar sepultura al cos del germà

encara que això li costi també a ella

la vida. Tal comho veu Blasco, així

comença (o així acaba) tot: quan

s’ha perdut el respecte pelsmorts

i pels vells rituals, el pas següent

només pot ser l’aparició de l’horror.

I l’horror, entre altres conseqüèn-

cies, origina novesmultituds de

fills dels núvols, que així és com

es coneix al desert tota la gent

destinada a continuar caminant i

anant d’un lloc cap a un altre sense

Una cosa és que hagis de-
cidit posar fi a la teva vida
llançant-te per un precipi-
ci (sis-cents metres de cai-
guda en picat) situat en un
llunyà indret de la llunyana
Noruega. I una altra cosa
ben diferent és que, abans
de fer el salt definitiu, hagis
de passar molt de fred. No
us estranyi, doncs, si l’Au-
gust i la Julie, els protago-
nistes d’aquesta obra més o
menys inspirada en un cas
real (tot i que ja veureu que
aquí la realitat pot passar
com si res a adoptar uns
ben inversemblants com-
portaments surrealistes)
us demanen en algun mo-
ment de la representació el
jersei que vosaltres no feu
servir, i que a ells, en aques-
tes circumstàncies, els pot
resultar ben útil. Al cap i
a la fi, si estàs ben decidit
a acabar amb la teva vida
d’aquesta manera tan freda
i després d’haver-t’ho pen-
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tra) fins i tot hi poden créi-
xer cactus ben saludables,
malgrat les inclemències
meteorològiques en què es
veuen ficats. No sabem si
els cactus faran també la
seva aparició en aquest nou
muntatge de l’obra que es
va estrenar a Madrid abans
de l’estiu. Però sí que cal
donar per descomptat que,
com a la seva visita anteri-
or, l’August (potser no tan
convençut de la decisió pre-
sa com ho està la seva ami-
ga) i la Julie (que aspira a
seguir el trist exemple de
Natalie Wood i morir ofe-
gada de la mateixa manera
que la protagonista d’Es-
plendor a l’herba) continu-
aran sent com llavors una
parella capaç de provocar
més d’un somriure gràci-
es a la barreja de nihilisme,
fàstic de viure i romanti-
cisme exaltat que es pot de-
tectar en la seva conducta.
Una barreja tan eficaç que
ha propiciat que el text de
Baursima hagi sigut traduït
ja a vint idiomes i estrenat
en quaranta països dife-
rents, des d’aquella primera
representació a Düsseldorf
que va valer al seu autor el
Premi Theater Heute a la
millor obra alemanya de
l’any 2001, i que va fer d’ell
el nou ídol teatral de la jo-
ventut del seu país.
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sat molt, que algú et veiés
tremolar a l’hora de portar
a terme la teva decisió po-
dria donar peu a males in-
terpretacions. Cal dir que
Àlex Mañas, el director de
l’espectacle, no es tallava
ni un pèl a l’hora de dema-
nar el jersei, quan ell ma-
teix va interpretar aquesta
peça ara fa just deu anys a
l’Espai Brossa. Llavors, el
2003, l’obra escrita per Igor
Bauersima –un autor d’ori-
gen suís però establert a
Alemanya–, s’havia trans-
format en un veritable fe-
nomen de masses en els cir-
cuits alternatius germànics.
I llavors l’obra podia encara
ser considerada un bon ex-
ponent del teatre produ-
ït per la primera generació
de dramaturgs directament
tocada per la creixent influ-
ència de les noves tecnolo-
gies en la vida quotidiana:
no per res l’August i la Julie
s’han conegut via xat, i no
s’havien vist mai en perso-
na abans de la seva trobada
nòrdica amb finalitat auto-
destructiva.

Flor de cactus

Ja us ho havia dit: si bus-
queu realisme, no el troba-
reu pas en aquest fiord tan
exòtic que (així passava el
primer cop que l’obra es
va representar a casa nos-

domicili fix al llarg de tota la vida. I

en aquest sentit, tan fills dels núvols

són els nòmades beduïns per als

quals el desplaçament constant

és una forma de vida plenament

acceptada, com els exiliats obligats

a una opció que no era pas la seva.

Tots ells, en qualsevol cas, poden

acabar compartint una filosofia

pròpia del desert a la qual també

ens vol apropar elmuntatge.
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