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CRÍT ICA DE TEATRE

La premiada companyia barcelonina estrena ‘Birdie’ al Grec i obrirà temporada al Lliure deMontjuïc amb tres obres

L’anydels SeñorSerrano
JUSTO BARRANCO

Barcelona

Serprofetaa lapròpiater
ra és tan complicat com
que un camell passi per
l’ull d’una agulla. I
l’Agrupación Señor Ser

rano,deBarcelona,hosapproubé.
Fins fa poc, de cada deu actuaci
ons, només una la feia a Espanya.
La resta, a Nova York, Holanda,
Itàlia, França, Xile, Brasil, la Xi
na... I finsitotalpaísdelsaiatol∙làs:
fa uns quants mesos van actuar a
Teheran. El seu teatre, amb ma
quetes i amb figuretes d’animals,
persones i coses que semblen pre
parades per jugar, amb perfor
mersquemanipulen lesmaquetes
i les figuretes i amb càmeres que
graven en directe i projecten en
pantalles en què també es veuen
ambfreqüènciafragmentsdeclàs
sics del cinema, ha creat un segell
reconeixible i molt sol∙licitat. Ara
per fi també aquí: al setembre els
SeñorSerranoobrenlatemporada
delTeatreLliuredeMontjuïcamb
tresde les sevesobres, totunreco
neixementaunatrajectòriaqueva
començar el 2006 i que l’any pas
sat els vamerèixer elLleódePlata
de laBiennaldeVenècia.
I avui el Grec, un festival que ja

havia apostat per ells, estrena a la
salaHiroshimaBirdie, unmuntat
ge sobre el fenomenmigratori ac
tual queutilitza la famosa fotogra
fia de José Palazón, que tan bé

mostra la divisió actual del món:
dues persones juguen en un camp
de golf de Melilla mentre al fons
unsemigrants africans saltenel fi
lat que separa el camp de golf del
Marroc.Elmuntatge,queespodrà
veure fins divendres, tenia com a
idea inicial comparar els movi
ments de les persones amb els
dels ocells, amb una naturalesa

que els porta a no parar mai. Però
tot just començara treballar vaes
clatar la crisi dels refugiats. “Ens
va qüestionar la legitimitat d’un
artistaperparlard’un temaenquè
hi ha vides en joc i una posició
paternalista i cínica com a euro
peus”, diu Àlex Serrano, creador
de l’obra, juntament amb Pau Pa
lacios iFerranDordal.

Peraixòvandecidirtractarelte
ma d’una manera molt documen
tada, analítica, “no atacar a través
de l’àmbit social, sinódels fets i les
figures”. I a l’obra hi ha una taula
en què els performers ataquen pel
flancdelesdades.PeròelsSerrano
també busquen lametàfora, el pa
ral∙lelisme d’aquestes migracions,
iho trobenen lamigraciódels ani

mals, però també en elmoviment:
“El moviment com a vida des del
principi de l’univers, res no es pot
parar”. I també en la idea de cicle:
“Elquepassa jahapassat i tornarà
apassar.Ésunmissatgedoble: un,
que això no és la fi delmón; un al
tre,quejahapassat i tornaràapas
sar”, expliquen. A més a més, han

convertit Palazón en personatge
de ficció i hi ha una maqueta del
camp de golf que va fotografiar. I
en escena hi ha un èxode de dues
mil figuretes d’animals, que pas
sen per penúries i barreres. I totes
lesnotíciesd’undiad’undiari aca
ben al final parlant de migracions
humanes, de diners, genètiques,
d’ocells... I perquè no hi falti res, i
com a rematada, fan servir Els
ocells, de Hitchcock. Si a la pel∙lí
culaes treuenelsocells, diuSerra
no, queda un drama psicològic
ambmoltinterès.Elquequeda,as
senyala, són les nostres pors, fòbi
es,unesausquesóncomels immi
grants saltant les nostres fronte
res. Al cap i a la fi, acaba, “la por és
unaeinadecontrolperfecte”.!

FESTIVAL GREC

Àlex Serrano en una escena de Birdie, que es representa a la sala Hiroshima

‘Birdie’abordales
migracionsambdades,
maquetes,milersde
figuretesanimals i ‘Els
ocells’,deHitchcock

La incertesa, elementdramàtic

Esplendor

Autora:AbiMorgan.Traducció:
NeusBonilla.Direcció:Carme
Portaceli.
Llocidata:Grecl6, teatreRomea
(29/VI/2016).

JOAN-ANTON BENACH

El dictador s’ha absentat del palau
presidencial. Ningú no sap on ha
anat ni elmotiu que hagi sortit. No
ha deixat cap informació. Deu ha
ver fugit, potser?Opotser ha sortit
per enfrontarse millor al movi

ment revolucionari que pretén en
derrocarlo? En qualsevol cas, les
explosionsquese sentende tanten
tantnodonencappistadecoms’es
tan desenvolupant els esdeveni
ments.A la residènciaoficial del ti
ràquatredonescarregadesdedub
tes esperen que torni la primera
autoritat del país. Mentrestant, vi
uen immerses en una absoluta in
certesa.Ellessónl’esposadeldicta
dor, una intèrpret, una correspon
sal que vol fer una fotografia del
mandatari i una amiga íntima de la
primera dama. La dramaturga bri
tànica Abi Morgan (Cardiff, 1968)
ha entès que la incertesapot ser un

material dramàtic de primera qua
litat i ha escrit Esplendor, imagi
nant un grupde dones tancades en
una mateixa estança, on les dèries
de cadascunad’ellespodenveure’s
alteradesperlaconjunturaprovisi
onalqueestanvivint.
La directora Carme Portaceli ha

volgutmostrarperprimeravegada
a Catalunya un text d’AbiMorgan,
gràciesalqualse’nsrevela la imagi
nació d’una dramaturga que sap
crear una escriptura pertorbadora
amb quatre pinzellades. La dona
del president (Míriam Iscla), que
porta un elegant vestit jaqueta, re
clama diverses vegades la presèn

cia de l’assistenta principal de pa
lau i cada cop que només rep el si
lenci com a resposta l’atmosfera
inquietant de l’estança sembla que
es faci més i més opressiva. I ella
mateixa,perbéquehovulguidissi
mular, ha d’entomar un senyal de
preocupacióque li enfosqueixpro
gressivament la jovialitat del ros
tre.Mentrestant, la intèrpret (Lau
raAubert), una funcionària del go
vern, practica amb tota la
desimbolturapossiblelasevaafició
cleptòmana i s’amaga a les butxa
ques del tabard la cristalleria i tots
els objectes que troba a l’abast. La
fotògrafa (GabrielaFlores) s’entre
tédurant l’esperaassajant elmillor
emplaçament dels seus estris pro
fessionals, i l’amiga (LluïsaCastell)
posa la nota tràgica que escau a la
brutalitatdictatorial.

L’espectador s’assabenta que el
marit de l’amigahaestat assassinat
perordredeldictador–ambquiha
viacompartitetapesescolars–ique
els fills de la dona reneguen de la
mareper l’amistatque,malgrat tot,
ellamantéambl’esposadelmanda
tari.L’amigas’hapresentatambels
cabells molls, com si s’hagués pas
sat una estona sota la pluja. Cap al
final la dona informa que ha estat
ajaguda a la neu esperant, se supo
sa, lamort, de la qual l’hadeslliurat
la dona del dictador reclamant la
sevacompanyia.
Gràcies al rigor deCarmePorta

celi, que aconsegueix mantenir vi
va la incertesa angoixant del huis-
clos que planteja l’autora, Esplen-
dor ofereix un repertori de bones
interpretacions, encapçalades pel
treballmagníficdeMíriamIscla.!


