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Retaule de les ignoràncies amb fe

Bàrbara Raubert Nonell

'Santa Sofia, el solo d'una ignorant'. Idea i dramatúrgia: Sofía Asencio i Tomàs Aragay. Direcció: Tomàs Aragay.
Creació i interpretació: Sofía Asencio. Festival Temporada Alta 2004. Salt, Teatre de Salt. 7 de desembre.

Santa Sofia, el solo d'una ignorant és la nova creació de la Societat Doctor Alonso i té la forma d'un
quadre postmodern de la passió de Crist tergiversada per entrar al regne de les tonteries: una barreja
d'humor, sàtira i devoció per la mística de l'error però embolcallada per la perfecció i la llum del
fluorescent.

Aragay ha desenvolupat la dramatúrgia de l'espectacle de mica en mica, com ho farien els autors
medievals, però marcant les parades com qui troba les pistes d'una gimcana (ara un fragment de text,
ara una disfressa, ara una sentència), i l'ha col·locat en un tapís de fons blanc i estètica minimalista,
amb simetria tan descarada com la d'un retaule cristià. Mentrestant, Asencio pren una actitud de
distanciament amb allò que explica i hi suma una proximitat ridiculitzant d'allò que fa. I així tracten, amb
serietat i lleugera frivolitat, la seva indubtable voluntat de fer riure o, com a mínim, somriure, que
aconsegueixen a batzegades.

Aquest to satíric desemboca en una solució definitiva: el retorn als orígens de la humanitat, i per això la
santa es transforma en mico, l'animal que es va sacrificar per donar lloc a la nostra estúpida civilització
de mites avui decadents, i ens fa entendre que un final molt millor per a l'espècie hauria estat d'aprendre
a ballar com ho fa Sofía Asencio: amb delicadesa, fruint de cada petit moviment, fent lleugers els salts i
pesants els caps. L'ascenció que importa és la del cos, això queda clar.
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