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Societat. Política. Guerres.
Història. Crítica religiosa.
Anàlisi de la violència. Ca-
pitalisme i mort. Sisplau, no
frivolitzem, que el món no
està per a frivolitats: si una
escriptora vol ser presa se-
riosament i deixar ben clara
la seva estatura intel·lectual i
el seu compromís vital, ha de
parlar d’aquests temes, i no
pas de cap altre. I no es pot
permetre el luxe de tenir un

alter ego que es presenti amb
el nom d’Ànima i que només
es preocupi de lluir cames
vestint minifaldilles extre-
mes, caminar damunt talons
de vertigen, pintar-se els
morros tot el dia i omplir-se
el cap de rínxols.
Pitjor encara: a l’Ànima, no

solament semblen no interes-
sar-li gens ni mica els temes
veritablement importants de
què cal estar parlant i escri-
vint sempre, sinó quemos-
tra unmalaltís interès per

l’amor i totes les seves depen-
dències afectives. Que no la
teníem superada, ja, aquesta
fase? A què ve tanta regres-
sió cap a estadis anteriors? A
l’escriptora –que, perquè que-
di constància del seu menys-
preu per la vanitat i l’aspecte,
llueix uns contundents bi-
gotis– les actituds de la seva
Ànima la treuen de pollegue-
ra. I esclar: amb tanta tensió
acumulada, l’Ànima ha deci-
dit deixar plantada l’escripto-
ra bigotuda i anar-se’n cap a
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LA NOVA DRAMATÚRGIA FINLANDESA OMPLE LA SALA ATRIUM DE

CORS TRENCATS GRÀCIES A UNA BRILLANT OBRA DE SAARA TURUNEN

A l’ànima li agrada
pintar-se els llavis

altres llocs en què el seu tipet
sigui més ben valorat.

‘Pretty Woman’ i el destí de la
dona postmoderna
Doncs sí: després del que aca-
bem de dir, segur que no us
estranya gens ni mica saber
que PrettyWoman és la pel-
li preferida de l’Ànima. Per
contra, a l’escriptora, la sim-
ple idea de transformar-se en
una Julia Roberts rescatada
pelmilionari RichardGere
li fa venir arcades. Però que
no s’enganyi l’autora amb as-
piracions de transcendència:
només cal veure el seu bigoti
postís per comprovar que ella
mateixa és víctima dels este-
reotips i rols que diu rebutjar.
I és que l’escriptora que s’ha

inventat aquesta altra escrip-
tora, l’autora finlandesa Saara
Turunen, es planteja molt se-
riosament –però alhora amb
un humor irònic en què també
hi caben apunts tràgics i llam-
pecs d’història amb assassí en
sèrie inclòs– quin és el paper
que li toca interpretar a la do-
na d’aramateix.

De fet, aquesta és una de
les raons bàsiques per les
quals la companyia La Pe-
leona ha triat el text d’una
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Tot està preparat. Demà rendirem homenatge a les persones reals fent que les seves obres cobrin vida. Descobreix la màgica instal·lació
d‘origamis feta amb tots els relats del concurs #NNstorygami organitzat per Nationale-Nederlanden i La Vanguardia. T’esperem demà dissabte
a la Plaça Portal de la Pau de Barcelona.

www.nnseguros.es

Aquest any, Sant Jordi està fet
d’històries d’origami
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creadora el nom de la qual
sona cada cop amb més força
en escenaris situats ben lluny
de la seva Finlàndia natal.

Cosa gens estranya, si con-
siderem l’habilitat amb què
Turunen sap transformar la
dicotomia que separa les du-

es dones en una d’aquestes de
què he parlat fins ara, en un
text que es formula estimu-
lants preguntes sense per-

dre mai de vista la capacitat
per sorprendre’ns amb els
seus insòlits girs estilístics.

De debò, cal escollir?
És possible que, a la recer-
ca de la transcendència, aca-
bem deixant oblidada l’àni-
ma en un armari? Turunen
–que confessa la seva feblesa
pels autoretrats– reconeix
que aquesta obra té quel-
com d’autoretrat. I confessa
que ella mateixa es va arri-
bar a sentir com l’escriptora
que s’ha inventat, i que es va
plantejar fins a quin punt ha-
via deixat tancats els senti-
ments personals en un arma-
ri, mentre anhelava escriure
quelcom veritablement trans-
cendent. Fins que va arribar
a assumir que, aquest cop, la
transcendència es trobava

precisament en el caràcter
personal del que estava escri-
vint. Quelcom que ens porta
directament al tema plantejat
per La Peleona: el conflicte
d’eleccions (per ser una dona
alliberada dels rols assignats,
cal posar-te bigotis mascu-
lins?; per triomfar professi-
onalment, cal tancar la por-
ta a la vida afectiva?) a què
sovint es veu encara aboca-
da la dona. Tot, sense deixar
de banda l’altre gran tema
present al text que interessa
d’allò més a la companyia: el
de la també eterna pregunta
sobre el veritable paper que
juguen l’art i l’artista en la
nostra societat. Si l’escriptora
de l’obra tingués clar aquest
paper, segurament no es cap-
ficaria volent escriure sobre
capitalisme i mort.

La companyia La Peleona es posa en mans d’una autora i directora plena d’originalitat. FOTO: NICOLÁS JÓDAR


