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Crueltat iplasticitat
CRÍT ICA DE TEATRE

L’exposició de Sant Feliu reuneix 49 obres dels segles XIX i XX

Les criades

Autor: Jean Genet
Director: Do Wan Im
Lloc i data: Mercat de les Flors
Festival Grec (6/VII)

JOAN-ANTON BENACH

Amb vincles prou explícits amb
el teatre d’objectes i amb una
pantomima oriental servida amb
una disfressa potent i policroma,
la companyia coreana SadariMo-
vement Laboratory ha passat pel
Festival Grec amb tres úniques
funcions de la seva peculiar ver-
sió de Les criades de Jean Genet
(1910-1986).
Des que es va donar a conèixer

el 1969, en un muntatge de
Víctor García (Poliorama), s’ha
incorporat a un catàleg informal
de clàssics contemporanis amb
una etiqueta que el vincula a cert
teatre de crueltat.
Qui més qui menys sap que

Les criades tracta de la terrible
confabulació d’unes serventes
contra la senyora de la casa. L’en-
veja, la burla, la imitació sarcàs-
tica, la profanació dels racons pri-
vats, fins a plantejar l’assas-
sinat... entretenen les dues cria-
des en un ritual d’odi de classe
que el dramaturg francès va
dibuixar amb trets de refinada
perversitat.
La troballa més important de

l’espectacle dirigit per Do Wan
Im la va aportar l’escenògraf
(Jung-Joo Yun), que va disse-

nyar un armari amb artefactes
practicables que permeten un
joc de sorpreses molt atractiu
amb aparicions i desaparicions
extremadament àgils de les tres
protagonistes. És l’element es-
tel·lar de l’acció escènica, i no li
feien falta unes projeccions vide-
ogràfiques a banda i banda pura-
ment ornamentals. El text origi-
nal deGenet ha estat reduït a dià-
legs esquemàtics–traduïts del co-
reà en una pantalla–, però l’odi i
l’animositat de les noies cap a la
sevamestressa, així com els aires
presumptuosos d’aquesta se situ-
aven en un pla essencialment in-
formatiu, sense arribar al clima
dramàtic, opressiu i intens que
respiren els muntatges euro-
peus. No crec, d’altra banda, que
d’una recreació fidel i completa
dels diàlegs que va escriure l’au-
tor es derivés, en aquest cas, una
lectura més completa.
El tret principal d’aquesta pro-

posta del Sadari Mouvement La-
boratory és la formidable plastici-
tat de l’espectacle, en l’esmenta-
da escenografia i en la caracterit-
zació i vestuari (Joo-Hee Lee).
Els parracs ostentosos que ex-

hibeixen les dues maquinadores
i la vermella resplendor de la re-
presentant del poder, els movi-
ments cerimoniosos de totes
elles, així com el seumaquillatge
esplèndid, distanciaven l’anècdo-
ta d’uns espectadors literalment
admirats que aquella nit espera-
ven l’instant d’entregar-se a la
llarguíssima ovació final.c

INMA SÁINZ DE BARANDA

TitarenunciaaBarcelona
“No hi ha res a fer”, sobre elMuseu Carmen Thyssen

SÍLVIA OLLER
Sant Feliu de Guíxols

“Nohi ha res a fer”. Així de taxati-
va es va mostrar ahir Carmen
Thyssen respecte al seu projecte
d’exposar de forma permanent la
seva col·lecció d’art al palau Vic-
tòria Eugènia de Montjuïc. “No
hi ha acord”, va insistir la baro-
nessa Thyssen en una entrevista
exclusiva concedida al programa
de Josep Cuní 8 al dia. D’acord
amb les seves declaracions, el
projecte d’un centre Carmen

Thyssen a la falda deMontjuïc es
troba en un atzucac: ella no està
disposada a cedir les obres (un
centenar) en règim de cessió gra-
tuïta –com sí que ha fet amb les
del baró Thyssen a Madrid– i
l’Ajuntament, va revelar, li ha fet
saber que no disposa de diners
per pagar un lloguer que en al-
gun moment s’ha arribat a xifrar
entorn dels cinc milions d’euros
anuals. No obstant això, sempre
s’havia apuntat que seria La Cai-
xa la que, en el cas d’arribar a un
acord, assumiria aquest cost.

Al matí, Carmen Thyssen va
presentar a l’espai que porta el
seu nom a Sant Feliu de Guíxols.
L’ideal en el paisatge. DeMeifrèn
a Matisse i Gontxarova, una
exposició que s’inaugura demà i
que inclou des del naturalisme
de mitjan segle XIX fins a l’art
d’avantguarda del segle XX amb
el paisatge com a protagonista: el
mar com a espai de goig, els
jardins com a llocs de plenitud i
la figura humana que els habita.

Entre les peces destaca la pin-
tura primitivista i de temàtica
costumista de Pesca (pescadors)
(1909), oli sobre tela de la pintora
russa Natalia Gontxarova, que es
mostra per primera vegada al
públic després d’haver estat
restaurat;Camp de blat (1879), de
Pierre-Auguste Renoir, una de
les figures principals de l’im-
pressionisme, i l’obra expressio-
nista Paisatge amb castanyer
(1913), d’Ernst Ludwig Kirchner,
entre d’altres. Totes les peces,
que formen part de la col·lecció
Carmen Thyssen, procedeixen
del Museu Thyssen-Bornemisza
de Madrid, excepte una que ve
del museu de Màlaga. Hi ha
també peces de Sisley, Monet,
Gauguin, Eliseu Meifrèn i
Matisse.

Per la comissària, Pilar Giró,
“és un privilegi per a Sant Feliu i
per a Catalunya poder gaudir
d’una exposició d’aquest ni-
vell”.c


