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Ara sí. Fins ara teníemmiratges
virtuals, espais cibernètics en
els quals poder deixar anar fan-
tasies d’aquelles que es porten
d’amagatotis i jugar a fer realitat
desitjos que no s’acostumen a
pronunciar en veu alta. Però era
inevitable que, tard o d’hora, ar-
ribéssim a un estadi superior. O
inferior, segons esmiri i segons
quins siguin els límits ètics. En
qualsevol cas, un estadi capaç
de permetre’ns endinsar-nos
pels nostres raconsmés perver-
sos amb una sensació de realitat
fins ara inèdita. Aquest espai que
porta internet més allà d’inter-
net i que ens permet amagar-nos
darrere d’avatars nostres dotats,
també, d’una absoluta credibili-
tat (res a veure amb la ingenuïtat
de falsejar un perfil) es diu ‘l’in-
framón’. I l’ha dissenyat l’autora
Jennifer Haley, mitjançant una
peça escènica inquietant molt in-
tel·ligentment construïda per tal
que funcioni igual de bé com a
thriller, al voltant d’una investiga-
ció plena d’incògnites, que com
a intensa reflexió sobre aquells
límits ètics a què feia referència
abans. Perquè, vejam: vosaltres
quina opció prendríeu si estigués
a les vostres mans valorar el que
passa dins de l’inframón?

Jugant amb nines victorianes
A l’inframón existeixen llocs
que et permeten saltar-te tots

els límits legals del món no vir-
tual, i cometre accions delicti-
ves que al món diguem-ne ‘real’
et podrien costar la presó i el
menyspreu general. Què és mi-
llor, autoritzar que allò que soci-
alment està considerat una per-
versió condemnable es pugui
practicar amb impunitat només
a l’inframón, o fer que l’infra-
món es regeixi amb les matei-

xes normes i lleis que regeixen
a fora i es castigui de la mateixa
manera el crim virtual i el crim
real? Mentre hi aneu pensant,
Haley i Martel Bayod (el direc-
tor d’aquest potent espectacle)
us ficaran en un espai esceno-
gràfic d’Alejandro Andújar molt
sòbriament eficaç, que s’omple
de projeccions també molt efi-
caces i atmosfèriques. Un espai

que ens fa viatjar constantment
des de l’asèptica comissaria
on només compten les normes
establertes al codi penal, i de-
fensades de manera fèrria per
la comissària Mar Ulldemolins,
fins a l’elegant mansió victori-
ana vinguda d’un altre temps a
l’interior de la qual els usuaris
(Andreu Benito, Joan Carreras i
Víctor Pi completen el sòlid re-

partiment, amb les nenes Gala
Marqués i Carla Schilt) fan rea-
litat uns somnis que, vistos des
de fora, adquireixen l’aparen-
ça de malsons. Aquests somnis/
malsons –més val que estigueu
avisats– tenen a veure amb la
pederàstia i altres formes de
violència que, de ben segur, us
provocaran un intens rebuig.
Teatre Lliure Gràcia
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LA CRÍTICA PER RAMON OLIVER

Joan Carreras ficat en un món de perversions virtuals. FOTO: FELIPE MENA


