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Escenari|s
Teatre L’artista i dramaturg Iago Pericotmanté ben greixada
la imaginació als 87 anys, i ho demostra ambuna nova obra
que s’estrenarà pròximament a La SecaEspai Brossa. Repassem la llarga
trajectòria d’aquest creador irreductible addicte a la provocació

Pericot, el poder
de la imaginació

SÒNIAHERNÁNDEZ
L’estrèpit de les tecles d’un piano
sota les rabioses botes de militars
feixistes que diuen haver alliberat
Catalunya. Aquesta és la primera
escena que Iago Pericot (el Mas
nou, 1929) recorda del franquisme.
Asseguraqueperaquella imatge, al
costat de la de les bombes brillants
que queien, la dels afusellats en el
Camp de la Bota o la de les colum
nes de refugiats que fugien cap a
França, es va fer home de teatre.
Perquè va necessitar la imaginació
per viure en un món a part que no
ha abandonat mai: “Soc molt exal
tat amb això de la imaginació –co
menta–, perquè és la que ho canvia

tot, amb ella pots anar a qualsevol
lloc, i veigqueencarame’nqueda”.
Als 87 anys, la capacitat de fabu

lar el continua empenyent cap a
territoris nous, fins i tot als exopla
netes o a ProximaCentauri b. Però

tampoc no creu que això el faci ex
cepcional, jaqueva llegir a internet
una enquesta en la qual el 98%dels
que van contestar estaven dis
posats a abandonar la Terra i ins

tal∙larse en un altre planeta. Irre
verentcomés,espreguntasinodeu
ser perquè creuen que allà tindran
més sexequeaquí.
Iago Pericot ha convertit la

transgressió i la provocació no no

mésenels seus tretsmésdistintius,
sinó en un veritable mètode, no
menys efectiu per recurrent: “Bus
co la provocacióperquè ésunama
neraque lagent reaccioni. Si lapin

tura o el teatre no aconsegueixen
incitar sensacions noves, millor no
ferresd’això”,explica.El1977,amb
SergiMateu, vaestrenaral túnelde
la línia 2 del metro de Barcelona
Rebel Delirium, en què es reivindi
cava el final de la marginació que
patien els homosexuals. La prohi
bició i el rebuig de la societat en la
qual va créixer van ser uns altres
dels fenòmens que el va empènyer
a creure que la vida de debò era en
un altre lloc. Ja en la maduresa, en
més d’una ocasió va arribar a afir
mar que estava disposat a denun
ciar l’Església, el franquisme i els
seushereusperhaverli robat la jo
ventut.
El 1968 va viatjar a Londres per

estudiar gravat a la Slade School of
Fine Arts. Allà va assistir a alguna
festa de Francis Bacon i va iniciar
una tècnicad’estampacióbidimen
sional que li va reportar diversos
premis internacionals. Havia arri
bat a l’art fugint de l’angoixa que li
va provocar guanyar una plaça per
a tota lavidacomamestreaGualba
delMontseny.Filld’unaprofessora
depurada durant els primers anys
de la postguerra i quemoltes gene
racionsd’alumneshanconvertit en
llegenda per la defensa que va fer
de la dignitat de les persones, esta
vaobligataestudiarMagisteri,com
els seus altres tres germans, entre
elsqualshihael tambéartistaJordi
Pericot.Aixímateix,vaprovaramb
la psicologia (premi extraordinari
de llicenciatura) i fins i tot l’apara
dorisme,peròcomRicardSalvatva
escriure als seus diaris, a IagoPeri
cot li agradamolt anar a la seva.
En l’art va trobar la llibertat i va

participar en biennals com les de
São Paulo o Venècia. Tot i això,
també va descobrir que es tractava
d’una pràctica eminentment soli
tària, tot i que a ell sempre l’ha
apassionat estar amb gent. Així, a
finals dels seixanta, convidat per
JosepAntonCodina, dissenya amb
el seu germà Jordi l’espai escènic
per a Balades del clam i la fam, de
Xavier Fàbregas, a l’Escola d’Art
DramàticAdriàGual.Desd’alesho
res, el seunomha figurat enun lloc
destacat del teatre català, especial
ment en l’escenografia, de la qual
se’l considera el principal reno
vador juntament amb Fabià Puig
server, ambqui va coincidir a l’Ins
titut delTeatre.
Una altra de les fites de la seva

carrera la va establir ambMozart
Nu (1986), un espectacle en el qual
un ballarí i una ballarina, com
pletament nus, recorren una
enorme creumentre sona laMissa
de laCoronaciódeMozart.Elmun
tatge va arribar a representarse a
Nova York, i es va reinterpretar
l’any 2008, amb la parella origi

A dalt, Iago
Pericot fotografiat
recentment al
Masnou. A la
pàgina de la dreta,
un moment dels
assajos de l’obra
‘Adam i Eva’
FOTOS LLIBERT TEIXIDÓ

Va arribar a l’art fugint d’una plaça demestre
per a tota la vida; ara imagina una enorme pira
ambmés d’un centenar dels seus quadres
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‘Adam i Eva’

Ser o no ser aquí
Sónmoltselsmissatgesque
esdedueixenos’interpreten
mentres’observaunaobra
d’art.Durantunavisitaal
MuseudelPrado,IagoPe
ricotesvapreguntarquè
dirienAdamiEvasisortissin
delquadredeDüreronsón
idesdelqualhanvistpassar
tantsmilionsdepersones.
D’aquella inquietudvasorgir
elmuntatgequepresentaa
LaSecaEspaiBrossa ique
haestatassajantalMasnou.
Delamateixamaneraque

LaVenusdeWillendorfva
arribara lanostraactualitat
desdelpaleolíticper intentar
comprendre’ns,araelprimer
homei laprimeradonas’au
toexpulsendelParadísper
provard’entendrecomdeu
seraixòdel’existència.No
revelensecrets, sinóque
fanpreguntes.
ElsactorsMalcolmMcCar

thyiAdrianaSeguradodo
nenvida,enelsentitmés

estrictedel’expressió,als
personatgesdeDürer ides
cobreixenel llenguatgeamb
quès’hacreat larealitat.Els
personatgesreviscutstenen
pocadirdelseullocdepro
cedència,quesemblaavorrit,
mentrequeapel∙lenalpúblic
queassisteixalarepresenta
cióoalmuseupersabermés
sobrelesdiferènciesoel
funcionamentdelcos.Les
explicacionsimprovisades
escompletenambpantalles
quereprodueixenles imat
gesambquèelsmitjansde
comunicaciórelatenelque
succeeixalaTerra.
Laprovocació, l’humor,

l’erotismei la ironiatan
habitualsenelsmuntatges
dePericottornenaserpre
sentsenaquestaproposta
queha tingut lacol∙laboració
d’OlgaParraenladramatúr
gia iJosepEscrigenladirec
ció.Enelmomentenquèel
discursnomésserveixper

mostrarelcaos,apareixel
misterióspersonatgeencar
natper l’actorClimentSen
sadaperproposar laque,
aparentment,és l’única
sortida.
Pericotqüestiona,en

primerlloc,elqueconsidera
“lanovel∙lacristianaqueha
estat tanbennarradai tan
benpintada”,peròdelaqual

lamateixaEvaesdistancia
perrebel∙larse. Igualment,
esposaendubteelpaperque
avuidia,desdelpoder,es
donaalaculturaenlesnos
tressocietats i lesmanipula
cionsaquèselasotmet:“Una
pintura,comqualsevolobra

d’art,existeixquanalgúla
mira.Si la tenstancadaacasa,
oaqualsevol lloc,comara
unmuseu, tothomse’ncansa,
fins i totqui la fa,comésel
meucas”,comenta.“Moltes
obresdeteatretambéacaben
alcementiriartístic,però
almenysdurantuntemps,
encaraquesiguinomésuna
setmana,hihapersonesque
leshanvistes, leshancomen
tades is’hihancomunicat”.
PeraixòEvainsisteixa

quedarseentreelshumans
unavegadaquehadescobert
lavida,mentrequeAdam,
“queésmoltméscovard”,
prefereixtornaralatran
quil∙litatdelparadís,una
quietudques’assemblamolt
a lamort.Denou,eldilema
hamletià: seronoser.S.H.

IagoPericot
AdamiEva
LASECAESPAIBROSSA.
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nària i amb una altra de ballarins
més joves.
No oculta la decepció davant la

situacióactualdel teatrecatalà: “És
avorrit, perquè volen fer coses no
ves i no en saben. Sempre és elma
teix, amb petits canvis en el mun
tatge o l’escenografia, però només
per quedarse satisfets”. Malgrat
tot, tampocno li semblaun impedi
ment per no rendirse: “Jo no faig
resnou,peròhihaunintentdedes
cobrir que es poden fer més coses
dins del ja creat”. És aquí quan la
fantasia acudeix al seu rescat i em
peny a imaginar personatges amb
certa càrrega d’ingenuïtat que es
resisteixen a creure que el món de
veritat funcionacomelmostren les
pantalles o els mitjans de comuni
cació. És la ingenuïtat de La Venus
deWillendorf,quevarecalarel2010
alTeatreNacional, laqualnopodia
creure’squeunsnensdebonafamí
lia maltractessin una indigent que
dormiaenuncaixer finsamatarla.

Els seus personatges procedei
xen de realitats aparentment llu
nyanes a la nostra, per això porten
una mirada neta i curiosa, com la
del mestre de cerimònies genial
ment interpretat per Oriol Pla de
l’obraLaGuillotina.Entreelteatrei
la performance, el muntatge es va
estrenar l’any2014alMercatde les
Flors i animava els assistents, mit
jançant una aplicació del telèfon
mòbil, a passar per la fulla gegant
totallòquenoelsagradés.OriolPla
va oficiar com el perfecte trans
sumpte de Iago Pericot i va de
mostrar que preguntar als altres és
una de les millors estratègies per
conquerir i retenir la innocènciaen
la qual el creador del Masnou ha
volgut establir el seu privilegiat
mirador.
Des d’allà ara atalaia la platja i

imagina unanova acció teatral i ar
tística: una enorme pira composta
amb més d’un centenar dels seus
quadres. Després d’una solemne
cerimòniaenquèesmostriperúlti
ma vegada la ingenuïtat, la irreve
rència i l’amor que els componen,
fantasiejaqueel foc, comaelement
purificador, elsalliberade lamorta
què estaven castigats en el seu tan
cament sense la mirada del públic.
Es tracta d’una escena la narració
de la qual Iago Pericot sap narrar
amb bellesa, encara que no hauria
de ferse realitat i els poderosos
l’hauriend’impedir. |

Pericot torna
amb les seves dosis
habituals de
provocació, humor,
erotisme i ironia

“Si la pintura
o el teatre no
aconsegueixen incitar
sensacions noves,
ésmillor no fer res”


