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CRÍT ICA DE TEATRE

Istanbul resumida

Històriesd’Istanbul,
acontrapeu

Autora:YesimÖzsoy
Direcció:JoanArquéSolà
Llocidata:EspaiLliure(13/VII)

JOAN-ANTON BENACH

Aconseguir el retrat plausible
d’una ciutat tan contradictòria i
efervescent com Istanbul ha estat
l’empresaarriscadai,alhora,fasci-
nantqueha intentatYesimÖzsoy.
Dramaturga, directora i funda-

doradelGalataPerformerdelaca-
pital turca,aquestafiguranotablei
respectada del teatre del seu país
ha hagut de lluitar contra dos fac-
torsmolt pesants que haurien po-
gut decantar Històries d’Istanbul,
a contrapeu devers una visió pai-
satgística, i al capdavall massa tò-
pica, o les vivències derivades del
sacseigpolíticquehihahagutdes-
prés del cop d’Estat fracassat de
l’anypassat.
Özsoy ha fet treballar unamira-

da aliena al xivarri i l’acoloriment
turísticquenocessa, així coma les
noves situacions encara no conso-

lidades que s’han derivat del mo-
mentpolític actual.
Tresactrius i tres actorshanha-

gut d’interpretar dotze personat-
ges, un col·lectiumínimperò sufi-
cientper il·lustrar les confrontaci-
ons per motius culturals,
religiosos, laborals,migratoris...El
director de l’espectacle, Joan Ar-
qué Solà, ha treballat encertada-
ment en la caracterització de tots,
demaneraquecadascunsapjugar,
sense sobresalts visibles, amb les
seves respectives fesomies. Entre
aquests personatges, tots obligats
afermésd’unpaper,n’hihaunque
presideix l’escena, immòbil, amb
una dignitat inqüestionable. Em
refereixoaMercèArànega.
L’actriu,magnífica, és la veudel

seny, de la tradició, de la saviesa.

Arànega parla més d’una vegada
de les tres crisis que ha conegut el
seu país en temps moderns i de
com els habitants d’Istanbul les
hanviscudes.D’altrabanda,elpri-
mer quediu en la seva intervenció
és que els residents de la ciutat
semblen instal·lats en una crisi
permanent d’inestabilitat, dia-
gnosticada per la seva pròpia ex-
periència: “Tothomambqui parlo
–afirma sorpresa– sempre sembla
decidit a buscar un altre lloc per
viure”. La permanència dels veïns
d’Istanbul, en efecte, es diria que
està governada per una conscièn-
ciadeprovisionalitat.
I, mentrestant, a Històries d’Is-

tanbul, a contrapeu es projecten
constantment imatgesdelBòsfor i
de l’etern navegar de vaixells de

totamena. És la fortuna d’aquesta
enorme frontera aquàtica entre
dos continents. I l’espectador
pot imaginarcomparlenentreells
els navegants, com el bramul fosc
d’un petrolier saluda la botzina
alegre d’un creuer de vacances,
mentre pels carrers de la ciutat
enfebrada un taxista novell –for-
midable Jordi Martínez– dialoga
recelós amb un passatger exa-
geradament crispat (Carles Gila-
bert), i dues bones actrius (Magda
Puig iElenaFortuny) representen
amb molta convicció la convi-
vènciaentrereligiositat i laïcismei
les bonesmaneres de la ciutat cul-
ta queden en les bones mans
de Francesc Ferrer. Un resum
fantàstic el que ha aconseguit Ye-
simÖzsoy.!

SALVADOR LLOPART
Barcelona

L a bellesa dona bon re-
sultat, i a l’escenari
encara més. Grace
Jones ho sabia i Nico
també. Imany, que és

bonica, va ser model com elles.
Però ni se’n recorda ni, pel que
sembla, ho troba important. “Fa
tant temps d’això!”, diu. En reali-
tat fa només deu anys, a Nova
York. Per a Imany –que significa
‘fe’ en suahili– la bellesa rau so-
bretot en una cançó. Intèrpret de
pop i del soul en alça, el pròxim
28 de juliol inaugurarà al Palau
de la Música de Barcelona el fes-
tival Mas i Mas. No li deu res al
glamur o a haver desfilat per a
Calvin Klein o Jean Paul Gaulti-
er. Si de cas, a una veu honesta,
que de vegades acaricia i d’altres
esgarrapa. Si li preguntes què és
el que vol, diu: “Ser sincera, amb
mi mateixa i amb els altres”.

I en lamúsica?
Sobretot en la música. Quan es-
cric cançons o les interpreto. La
meva lluita passa per ser sincera,
especialment quan estic cantant.

Sap que la comparen amb

Tracy Chapman?
És un honor. Però no diria mai
que soc lanovaBillieHolydayo la
nova Tracy Chapman, dos artis-
tes que han estat una gran inspi-
ració per a mi.

En quin sentit?
En el sentit de l’honestedat,
aquesta honestedat de què abans
parlàvem. Elles canten a la seva
manera, sense fingir. Mai; no en-
ganyen mai. Perquè no volen ni
saben ser diferents a elles matei-
xes. Tant és que no entenguis les
seves lletres o que no sàpigues
anglès. Simplement et relaciones
amb les seves cançons tan boni-
ques per la seva honestedat.

Vol ser com elles?

Per descomptat. És la mena d’ar-
tista en què aspiro a convertir-
me. Però no vull imitar-les.

Què significa l’honestedat en
el seu diccionari personal?
És una paraula fonamental. Per-
què encara que siguis una dona
covarda o feble, encara que esti-
guis carregada de defectes, si ets
fonamentalment honesta tens
una oportunitat de redempció.
Encara no has matat en tu la pos-
sibilitat de ser millor.

I això, com s’aconsegueix?
Nomentint, com ja he dit. Ni a tu
mateixa ni als altres. En el mo-
ment en què lamentida s’instal·la
en la teva vida estàs perduda.

I què significa per a vostè

l’honestedat a l’escenari?
És fonamental. Si menteixes can-
tant, es nota. Jo no sé mentir,
se’m nota massa. De vegades
m’enxampo a mi mateixa fingint
un sentiment i he de parar. He
après a ser honesta a l’escenari. Si
estic cansada, aquell dia faré el
concert d’una dona cansada.
Cantaré des de la veritat de l’aba-
timent. Pot ser que avui, aquí [a
Berlín, des d’on parlem a través
del telèfon] faci un tipus de con-
cert. A Barcelona en faré un altre,
però tots dos seran veritables.

Com serà el concert de Bar-
celona?
Sobretot tocarem cançons del
meu segon àlbum (The wrong

kind ofwar) que ésmés rock i pop
que el primer (The shape of a bro-
ken heart), que eramés intimista i
reflexiu. Sense oblidar alguna
versió.

Què s’estimamés?La intensi-
tat del pop i el rock o l’intimis-
me de l’opció acústica?
Prefereixo la intensitat, la calor i
la seva emoció. El que passa és

que l’opció tranquil·la també em
satisfà. A Barcelona serem vuit
persones a l’escenari, incloent-hi
dos violoncels.

Pop i rock amb dos violon-
cels?
Rock amb personalitat, ha! ha!
ha!

Una cançó seva, Don’t be so
shy, s’ha convertit en un himne
de l’alliberament sexual.
Potser. Però és més que això.
Parla de l’espiritualitat que hi ha,
o que hi ha d’haver, en l’acte de
fer l’amor. Quan dic “treu-te la
roba” estic parlant de les capes de
mentides que ens cobreixen. Nus
podemser lamillor versiódenos-
altres mateixos. Més que sobre el
sexe, aquesta cançó parla de des-
cobrir qui ets en realitat.

Com va ser la transició de
model a cantant?
Dura, com totes les transicions.
Nova York és una ciutat molt ca-
ra. Havia de fer altres feines per
pagar el lloguer, fins i tot llavors.

Vostè és francesa, però canta
en anglès...
He viscut deu anys a Nova York i
m’hi vaig formar com a cantant.
El meumónmusical és el pop i el
rock, i per aixòemsentoméscon-
fortable component i cantant en
anglès.

I a l’hora de viure...?
A l’hora de viure, és a dir de par-
lar, el francès si li soc sincera, que
ho soc. El francès es el meu idio-
mamatern.!

MAS I MAS

Imany repassarà el proper 28 de juliol el seu últim discThe wrong kind of war

“Si menteixes
cantant, es nota”

Imany, cantant, inaugura el dia 28 el festival Mas i Mas

PRECARIETAT COM A MODEL

“Havia de fer
altres feines per
pagar el lloguer,
fins i tot llavors”

AL PALAU DE LA MÚSICA

“Serem vuit a
l’escenari; prefereixo
la calor i l’emoció
del pop i el rock”
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