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Gran art de lloguer

À louer
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Intèrprets i creació: Jos Baker,
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Jung, Seoljin Kim, Simon
Versnel.
Lloc i data:Mercat de les Flors
(15/VII)

JOAQUIM NOGUERO

AÀ louer Peeping Tom ens ins
tal∙la en un d’aquells salons tan
característics de les seves pe
ces, amb els personatges reu
nits per al desacord. En aquesta
ocasió, la gran diva de l’òpera
protagonista és una pobra dona
que viu a l’ombra dels seus
somnis de glòria a costa de la
destrossa familiarmés immedi
ata. Quan l’art és simple façana
esnob i aristocraticisme ranci,
un fi en si mateix que ha substi
tuït la vida en lloc de donarli
veu i explicarla, s’imposa la
pregunta d’Adorno sobre si la
poesia té sentit després de l’Ho
locaust (a la peça s’esmenta
Auschwitz). La resposta seria
un no molt trist, tan desolat,
punxant i nàufrag com els fan
tasmes mentals d’aquesta diva
enfrontada al llistó de si matei
xa, si té lloc en els termes es
mentats, quan el fi ha estat el
simple rècord en lloc del record
de la vida.
Però el sí l’aporta Peeping

Tomde formapràctica. Els seus
intèrprets són màquines per
fectes, que actuen i es mouen
amb una precisió que hi fa de
lubricant expressiu. Giren igual

que si l’habitació els fes voltes
al cap o hi veiessin doble, des
conjunten el cos com si els con
templéssim distorsionats en
una pantalla, però cap dels seus
brillants moviments virtuosos
no és un fi en si mateix. Al pú
blic actual, Peeping Tom li ser
veix pel∙lícules en directe. Les
seves sorprenents coreografies
són un instrument amb finali
tats narratives: serveixen per a
la caracterització dels perso
natges o com a correlat de l’ex
pressió emocional. El virtuosis
me esdevé una simple excres
cència del molt que exigeix
aquesta funcionalitat especta
cular, des del risc de practicar
la en rigorós temps present es
cènic. Una meravella.
Permoments la distorsió dels

cossos és tan exagerada que re
corda l’expressionismemés de
lirant del berlinès George
Grosz. Tota la peça contrasta la
realitatmés grisa amb la focalit
zació mental més esbojarrada.
Com quan els sofàs s’empassen
un cos, els quadres prenen vida
o els intèrprets corren espan
tats per darrere dels mobles
com cuques.
El registre és gòtic, sufocant i

anguniós. Així doncs, és possi
ble l’art després d’Auschwitz?
Sí, si aconsegueix com aquí do
nar veu al dolor, als dubtes, a la
veritat humana crescuda a
l’ombra de la fragilitat. I sí, si
s’aconsegueix en equip, sense
subratllats individuals, al servei
dels personatges amb tota l’am
bició de la humilitat interpreta
tiva més artesanal.
El gran art tan sols és possi

ble si no és només nostre: si
l’agafem de lloguer, en la seva
provisionalitat.!
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JOAN-ANTON BENACH

L’any 2006, la Madeleine, una
quebequesa de cinquanta anys,
compromesa amb un munt de
causes justes, troba en un diari la
notícia de l’alliberament de Yu
Dongyue, un periodista que el
1989, durant les manifestacions a
la plaça de Tiananmen, i en com
panyia de dos companys, va llen
çar uns ous plens de tinta verme
lla contra una fotografia enorme
de Mao Zedong col∙locada a la
porta de l’antiga Ciutat Prohibi
da. Per la seva acció, en Yu Don
gyue va ser detingut i condemnat
a 17 anys de presó on va ser mal
tractat i reclòs diverses vegades
encel∙lesd’aïllament.Quanel van
alliberar, li van diagnosticar una
malaltia mental.
La història patètica d’aquest

home i el càstig desmesurat per
una conducta essencialment sim
bòlica, obsessiona la Madeleine,
la qual intenta escriure a en Yu
molts cops sense trobar mai les
paraules adequades. Mentre in
vestiga la vida del personatge, la
Madeleine comparteix les seves
reflexionsamb laLin, una jovexi
nesa a qui ensenya francès –ja
que vol adquirir la nacionalitat
canadenca– i que ha desertat del
seu país, on els seus pares mili
ten en la dissidència. Alhora, rep
la visita d’en Jérémie, un veí d’es

cala carregat de desgràcies fa
miliars i que ha renunciat a qual
sevol mena de lluita. Aquests són
el tres personatges de Penso en
Yu, l’obra de Carole Fréchette
(Montreal, 1949), autora que ha
volgut confrontar les actituds de
cadascun d’ells amb la d’aquells
joves que el 1989 van voler fer
una protesta pacífica, sota un rè
gim totalitari.
Dirigida hàbilment per Imma

Colomer, l’obra és una mostra de
teatre de les idees, especialitat
massa infreqüent avui dia, on
l’espectador trobarà en la figura
de la Madeleine (Fina Rius) una

representació de gran potència
dramàtica de la persona com
promesa en causes col∙lectives,
en una època com l’actual en què
ressonen forts reclams indivi
dualistes.
El personatge, en efecte, es veu

assetjat per comportaments del
tot contraris a la seva opció vital,
als quals, d’altra banda, no es pot
negar una suficient legitimitat.
La Lin (Mar Ulldemolins) fuig,
precisament, d’unclimade lluita i
oposició, que se li fa angoixant, i
que en Yu Dongyue i els seus
companys van voler promoure.
La noia ha escollit el confort de

la llibertat. I en Jérémie (Pep
Ferrer), al seu torn, s’indignaamb
el capteniment combatiu de la
Madeleine, perquè ha de con
viure amb la càrrega feixuga d’un
fill malalt i la dona que l’ha aban
donat, sense ni opció, se suposa,
de resignarse.
El desconcert, la decepció i,

malgrat tot, la tenacitat de voler
saber, de voler arribar al fons dels
rebels de Tiananmen, es re
flecteixen en una actuació de Fi
na Rius carregada de subtileses
dramàtiques magnífiques. Pep
Ferrer ofereix una imatge impe
cable de pacífic bricoleur que de
dica una atenció constant al fill
intern en una clínica. I Mar Ull
demolins exhibeix una caracte
rització intel∙ligent d’una noia xi
nesa, trasplantada de poc a occi
dent, amb uns tics gestuals
encara molt característics.
Ben dirigits tothora per Imma

Colomer, els personatges es mo
uen –Rius sense abandonar mai
l’escena–, entre les aèries mam
pares de la suggestiva escenogra
fia deMax Glaenzel.!
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Fina Rius, a l’obra


