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H i ha una cançó de Los Pla-
netas, Toxicosmos, que em 
fascina per la seva lletra. 

La descripció d’un viatge lisèrgic, 
o potser la davallada posterior, es 
concreta en una sèrie d’imatges 
brillants, com aquesta: «Y estallan 
los sentidos en colores aun por inven-
tar». Recordo haver-la sentit i pre-
guntar-me si es podien «inven-
tar» nous colors, i fa poc vaig des-
cobrir que sí. L’any 2015, el 
Laboratori Nacional de Física del 
Regne Unit va desenvolupar una 
variant de color negre que és la 
més opaca que es coneix. Feta a 
partir de nanotubs de carboni, 
aquesta substància absorbeix 
fins a un 99,9 per cent de la llum 
visible. És a dir, com que no per-
met matisos de claror, té tot l’as-
pecte d’un forat negre. Els objec-
tes pintats amb aquest negre des-
apareixen, semblen un buit 
insondable, i fan por.
 El nom comercial d’aquest 
nou negre és Vantablack i, si és 
conegut, és perquè des de fa me-
sos viu una polèmica en el món 

de l’art contemporani. Resulta 
que Anish Kapoor, un dels escul-
tors actuals amb més prestigi, va 
comprar els drets en exclusiva 
del color Vantablack per a usos 
artístics. La decisió, arrogant i 
elitista, de seguida va rebotar a 
les xarxes, amb una campanya 
a Twitter que es deia Comparteix 
el negre. Al centre hi havia un al-
tre artista, Stuart Semple, que va 
penjar una foto dels seus dits te-
nyits de l’ultranegre, i fent el se-
nyal de victòria. Dies després ell 
mateix va patentar una variant 
del color rosa, dient que els drets 
eren lliures per a tothom excepte 
per a Anish Kapoor.
 Si alguna cosa ens explica l’art 
contemporani és que tot es reci-
cla. Fins al 17 de maig, la galeria  
Víctor Lope, de Barcelona, expo-
sa diverses obres de l’artista Ana 
Riaño, del seu projecte RRSS. Ri-
año explora la construcció de la 
identitat de l’artista a les xarxes 
socials i ho fa amb uns quadres 
que reprodueixen les pàgines de 
Facebook d’artistes com Ingres 
o Dora Maar. També hi exposa 
imatges del compte de Twitter 
de Stuart Semple i Anish Kapo-
or. Amb aquest joc irònic i intel-
ligent, Riaño converteix la polè-
mica del color negre en una obra 
d’art, i alhora se salta les normes 
sobre l’ús d’un color o l’altre. Tot 
està inventat. H
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‘El jugador’, Europa és un casino
CRÒNICA Ignífuga ofereix al Tantarantana una versió desigual de l’obra de Dostoievski

CÉSAR LÓPEZ ROSELL 
BARCELONA

C
inquè muntatge de la 
Companyia Ignífuga i se-
gon estrenat dins d’El Ci-
cló, proposta per a compa-

nyies independents residents al Tan-
tarantana. Després de la bona acollida 
de Koolhaas, basada en un text de 
Heinrich von Kleist que li va servir 
per enllaçar el contingut amb els mo-
viments de protesta ciutadana, el 
grup ha tornat a la seva línia d’adap-
tar textos clàssics per acostar-los a 
l’actualitat. En aquesta ocasió, la seva 
inquietud per l’experimentació l’ha 
portat a oferir una versió molt lliure 
d’El jugador, la novel·la breu de Fiódor 
Dostoievski que gira al voltant del joc 
però aplicant-hi una lectura que rela-
ciona la trama amb la decadència del 
projecte comú europeu.
 Aleksander, el protagonista de 
l’obra de l’autor rus, és en aquesta 
versió Aleksandra. Ella forma part de 
la comitiva del president rus en una 
gira europea. Ha quedat atrapada a 
Roulettenburg, una ciutat balneari 
situada a la frontera entre Bèlgica i 
Alemanya que de nit es transforma 
en un casino on totes la nacionalitats 
europees se citen per jugar-se l’àni-
ma. Dostoievski va escriure la novel-
la el 1867 en tan sols 26 dies, preci-
sament per poder saldar els deutes 
que li havia ocasionat l’addicció al 
joc contreta en un viatge a Wiesba-

den (Alemanya), on la primera nit 
va apostar unes monedes i va acabar 
guanyant 10.000 francs.
 Durant tres anys, l’autor va seguir 
enganxat febrilment a la ruleta i a la 
seva controvertida obsessió amoro-
sa per Polina. En el muntatge dels ig-
nífugs, amb dramatúrgia d’Albert Pi-
joan i direcció escènica de Pau Masa-
ló, a la vegada crupier a la taula de la 
ruleta que gira sense parar, Aleksan-
dra no té on caure morta però aspi-
ra a conquistar la seva estimada, en-
cara que sigui intentant-la cobrir 
d’or amb els hipotètics guanys del 

joc. «¿Per què apostes si no tens ni un 
cèntim i detestes el joc?», li pregun-
ten. Però ella respon: «Nosaltres, els 
russos, us entenem, però vosaltres, 
els europeus, sou massa limitats per 
entendre’ns. Jugo per explorar la di-
mensió de l’abisme. Jugo per estimar 
la vida».

ENCERTS I ERRORS / L’esperit de l’obra 
original batega en aquesta versió, 
amb un bon punt de partida i encerts 
com el d’interpretar en directe la pe-
ça Whole lotta love, de Led Zeppelin, 
que casa amb l’atmosfera del relat, 

però la utilització de la metàfora 
d’una Europa convertida en un casi-
no on recorren les elits per jugar no a 
favor dels interessos humanitaris, si-
nó dels econòmics, dramatúrgica-
ment no acaba estant ben explicada, 
o almenys no aconsegueix connectar 
del tot amb l’espectador. Hi ha també 
problemes interpretatius, amb er-
rors de dicció inclosos, que poden mi-
llorar-se amb més treball dels esfor-
çats intèrprets Marina Congost, Júlia 
Rodón, Eduard Antonell i Saskia Gi-
ró, col·laboradora especial en algu-
nes escenes. H

33 Imatge promocional d’‘El jugador’, de la Companyia Ignífuga, que acull el teatre Tantarantana.
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