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Ferralla humana

Marta Porter

Compañía Nacional de Danza. 'L'Homme'. Coreografia: Nacho Duato; música: György Kurtág; escenografia i vestuari:
Nacho Duato; il·luminació: Joop Caboort. 'Herrumbre'. Coreografia: Nacho Duato; música: David Darling, Pedro
Alcalde, Sergio Caballero; escenografia: Jaffar Chalabi; vestuari: Nacho Duato; il·luminació: Brad Fields. Barcelona,
Gran Teatre del Liceu. 2 d'agost.

La Compañía Nacional de Danza es va presentar dilluns al Liceu amb un doble programa: L'Homme,
una reflexió sobre la fragilitat humana estrenada a Madrid l'any passat, i Herrumbre, el plat fort de la nit,
que s'estrenava mundialment coincidint, per la seva temàtica, amb el Fòrum. A Herrumbre, Nacho Duato
es compromet amb la dura realitat del seu temps, un pas que ja havia iniciat a White Darkness i que ara
consolida amb aquesta reflexió sobre la tortura. Davant l'eterna dicotomia de si l'artista ha de crear
bellesa o compromís, el coreògraf ha trobat un sa terme mig sense caure en el parany de buscar
l'esteticisme en els elements de tortura. En aquesta obra no hi ha concessió al lirisme. La força física
s'imposa amb duresa i totes les imatges violentes ens remeten a gravats antics, fotografies documentals
o al cinema: presos rere les reixes a Guantánamo, iraquians tractats com gossos pels soldats aliats, el
tret impacient que acaba amb una vida, els focus a la cara de l'interrogat, la violació múltiple, dones i
mares lamentant-se davant d'un mur, cossos despullats que de tan apallissats han esdevingut detritus
humans, la fatxenderia del qui se sent fort robant-li l'ànima a l'altre, l'exèrcit que amb pas ferm i
compassat arrasa sense mirar enrere... Ferralla humana.

Tot això Duato ho presenta en una coreografia plural en què el torturador, uniformat de negre, sempre
està recolzat per un exèrcit implacable, una banda urbana o una parella policial, mentre el torturat
malviu i mor en la soledat més esgarrifosa. Duato no s'allunya ni un mil·límetre del seu personal
llenguatge coreogràfic. Els enllaços miraculosos dels cossos volàtils segueixen produint-se però ara
més ràpids, més contundents i amb més força física, així com les contraccions que estrafan els cossos
torturats o els salts amplis i imponents, amb tocs de hip-hop, dels torturadors. El lirisme mediterrani
també hi és, però només per demostrar que les parelles es poden veure truncades per la societat.

En tota l'obra no hi ha elements superflus, ni armes, ni aparells de tortura, però l'espectador els hi veu.
La música, un cello electrònic de David Darling interromput constantment pel so de portes que es
tanquen, cadenes, trets, helicòpters, passes o la gota malaia; l'escenografia, una gran estructura de
ferro firmada per l'arquitecte Chaffar Chalabi que actua com a mur separador, presó, poltre i altar ple
d'espelmes -en un homenatge a les víctimes d'Atocha-, i la il·luminació, precisa, que sempre deixa en la
penombra la víctima, no fan res més que recolzar aquest missatge de desesperança.

Duato vol fer-nos reflexionar durant una hora, però el que passa dalt l'escenari és tan dens i dur que
més que reflexionar et fa avergonyir de pertànyer a una raça capaç d'esdevenir tan cruel amb els seus
semblants. Hi haurà qui sortirà del teatre i es distraurà veient amb indiferència les notícies a la televisió
sense reconèixer que allò també és cosa seva. Potser aquests són els mateixos que dilluns van xiular
una obra que posa el dit a la nafra d'una manera sòbria i sense sentimentalismes, els mateixos que
consideraran que mostrar la tortura és pornogràfic i immoral, mentre que Duato ens diu que l'únic
pornogràfic i immoral és permetre que la tortura segueixi existint.
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