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‘Frontex’, dirigit per Alícia Gorina. FRANCESC MESEGUER

CUNILLÉ, SPREGELBURD I RICHTER UNEIXEN FORCES PER REFLEXIONAR

SOBRE LES FRONTERES QUE ENS LIMITEN

Travessar línies imaginàries
sense passaport ni DNI

Ja té raó Xavier Albertí,
màxim culpable que
enguany el tema de les
fronteres hagi funcionat
com a eix temàtic de la
temporada del TNC, quan
afirma que sembla que
no puguem viure sense
les línies simbòliques
que demarquen el que
som i el que no som i que
ens ajuden a articular la
nostra identitat, encara
que sigui per dedicar-nos
després a passar-nos el dia
qüestionant aquestes línies
i aquesta identitat. I és
que, com diu també l’autor
argentí Rafael Spregelburd,
un dels tres implicats en
aquesta proposta singular,
que inclou alhora un text de
la catalana Lluïsa Cunillé i
un altre de l’alemany Falk
Richter, massa sovint ens
agrada imaginar-nos les
fronteres com a simples
línies sense volum, perquè
ens agrada –i potser
tranquil·litza– la sensació
de realitat domesticada
i ordenada que sembla
transmetre un mapa. Però
el cert és que els mapes no
reflecteixen pas la realitat
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mestissa dels territoris, de
la mateixa manera que les
nostres pròpies fronteres
interiors –i això ho remarca
també amb encert el
mateix Spregelburd– no
reflecteixen el neguit intern
que ens empeny a col·locar-
nos alhora a les dues bandes
de la línia, a construir i
destruir, a ser conservadors
i avantguardistes. I ja que
hi som, parlem per exemple
d’avantguarda artística,
que per aquí va una mica
precisament l’obra Santa
Cecília de Borja a Saragossa:
Spregelburd ens situa
davant el cas del cèlebre
Ecce Homo restaurat/
destrossat per qüestionar-se
on està situada la frontera
entre l’art i la seva negació.

Aquest mur, protegeix o
empresona?
Això és el que s’hauria de
preguntar la parella que
protagonitza Frontex, de
Falk Richter. Aquests dos ho
han aconseguit: ara viuen en
una d’aquelles privilegiades
zones residencials en què
tot està pensat per protegir
els residents dels perills
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Descobreix-ho al mòbil

a

del món exterior. I no
pas gràcies a sistemes de
videovigilància d’aquests
que fan patxoca però que, de
vegades, a l’hora de la veritat
serveixen de poc: aquí el
que hi ha és un sòlid mur
que funciona com a frontera
impenetrable. Per viure
amb aquestes condicions
tan segures, bé val la pena
fer un sacrifici i treballar
de valent! Tot i que, tal
com ho veu Ritcher, potser
llavors acabarem donant
per bo l’esclavatge laboral.
Curiosament, i sortint de
l’aixopluc de la urbanització
on passa aquest text, també
hi ha qui lluita per saltar-
se una frontera i acaba
convertit en esclau quan
arriba al paradís somiat.
Per la seva banda, la parella
que fa sortir Lluïsa Cunillé
a Geografia s’ha quedat a
les portes d’una altra mena
de paradís (en aquest cas,
el fiscal) perquè al cotxe
elèctric en què viatjava cap
a Andorra se li ha apagat la
llum. I Cunillé aprofita la
parada tècnica per recordar-
nos que en altres temps
l’educació era vista com
un mitjà de creixement
capaç d’esborrar moltes
fronteres discriminatòries.
Això, abans que existís un
Ministeri del Desencís i la
Desolació que s’ha marcat
com a objectiu fer-nos beure
a tots de la font de l’oblit.
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LICEISTES I CRUZADOS

Pares abonats a l’antic Teatre de

la Santa Creu (ara conegut com a

teatre Principal), vigileu bé amb

qui es vol casar la vostra filla, no

fos cas que aquest noi que se us

presenta tan educat i tan fi fos en

realitat un abonat del Gran Teatre

del Liceu que porta d’amagatotis

el seu infecte crim cultural! Fem

unmica d’història. Fins l’any

1833, el teatre de la Santa Creu

disposava delmonopoli de les

representacions teatrals a la ciutat

de Barcelona, i encara que pel seu

escenari havien passat espectacles

d’altramena, el cert és que

l’òpera i la sarsuela hi tenien un

paper protagonista. Fins que

van arribar canvis polítics, es va

acabar elmonopoli i la burgesia

local va començar a construir a

quatre passes de la sala elmolt

més sumptuós Liceu. La guerra de

rivalitats que es va instal·lar lla-

vors entre els hereus de la tradició

“croada” i els nouvinguts liceistes

fa que els enfrontaments entre els

partidaris dels Rolling Stones i els

de The Beatles que van tenir lloc

més d’un seglemés tard semblin

en comparació un joc de nens. I

Pitarra va saber treure unmolt

bon profit de la situació escrivint

una de les seves comèdiesmés

reeixides, recuperada ara pel TNC

en forma de lectura dramatitzada.

Esperemque fer reviure el

conflicte no acabi amb una bona

batalla campal almig de la Ram-
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Ivan Benet ens ho acaba de
descobrir en aquest magnífic
muntatge de l’obra en què ens
ofereix la que és fins avui la
interpretació més descomunal
de la seva carrera com a actor:
potser no hi havíem caigut,
però el cèlebre mico humanit-
zat i xerraire de Franz Kafka
ha nascut per ser un crooner
perfecte capaç de fer ombra al
mateix Sinatra. Fins ara, Peter
el Roig se’ns havia presentat
més o menys simiesc segons
en mans de qui havia caigut.
Posem-ne dos exemples. José
Luis Gómez, a la seva antolò-
gica versió que podeu recu-
perar a la xarxa gràcies a un
enregistrament de Televisión
Española (marqueu-ho a la
vostra agenda com un deure
inexcusable que us proporci-
onarà sens dubte un enorme
plaer teatral) volia remarcar
la lluita entre la naturalesa si-
miesca i l’adoptada humanitat
que es cou dins aquest mico
reconvertit en artista de va-
rietats, i crear paral·lelismes

amb la lluita entre animalitat
i raonament que s’agita sem-
pre també dins els humans.
Per la seva banda, el molt més
recent Peter el Roig de Quimet
Pla, i com correspon a la ma-
teixa natura del seu intèrpret,
accentuava els aspectes hu-
morístics de la voluntària me-
tamorfosi experimentada per
aquesta criatura kafkiana.
Però Ivan Benet i el seu co-

director, Xavier Ricart, opten
per presentar-nos Peter el Roig
com un crooner, potser perquè
saben que els crooners mítics
acostumen a ser sempre és-
sers tocats d’un cert punt de
malenconia nostàlgica, do-
nats a lliurar-se a l’alcoholis-
me de saló sense perdre mai
les formes, i inqüestionable-
ment elegants. No és estrany
que Benet remarqui en el text
que ha escrit sobre l’especta-
cle l’elegància del personatge,
i que, sense cap necessitat de
llegir les paraules de Benet,
aquesta resulti visible des de
l’inici mateix. Però, què vol dir
en aquest context ser elegant?
Doncs senzillament haver sa-
but escollir a temps, i haver

sabut assumir que tota elecció
implica una pèrdua. En aquest
sentit, Peter el Roig té molt
clar allò que sovint els humans
es neguen a veure: la lliber-
tat potser no és altra cosa que
un miratge. Per sentir-se una
mica lliure, ell ha hagut de re-
nunciar a portar a la pràcti-
ca actes veritablement lliures
que haurien significat la seva
destrucció. I gràcies a la plena
consciència adquirida de la se-
va veritable posició, ara es pot
permetre el luxe de moure’s
amb elegància per l’esplèndid
espai escènic ple de racons i
records amagats que ha dis-
senyat per a ell Jordi Queralt,
mentre la no menys elegant i
del tot subtil i incisiva partitu-
ra musical de Sílvia Pérez Cruz
li omple les orelles de ressons
del passat i melodies afins al
seu controlat i civilitzat pre-
sent. Com ens demostra un
Benet pletòric de talent, quan
ets un mico amb un resignat
‘fair play’ saps com transfor-
mar les paradoxes de la lliber-
tat impossible en boniques ba-
lades de dipsòman.
Teatre Lliure (Montjuïc).

LA CRÍTICA PER RAMON OLIVER

INFORME PER A UNA ACADÈMIA

w w w w w

Jordi Prat. PACO AMATE / TNC


