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#tuitsdecultura
@Norma_Lamu
Norma Vélez Programadora cultural

Onesvaamagar l’art republicàdurantel fran
quisme?Davantdels seusnassos, alMuseud’Art
Modern.Vareaparèixeralsanys80.Hoexplica
l’expo#FrancescTorresdel@MuseuNac_Cat

@AlvaroColomer
ÁlvaroColomerEscriptor

Menos turrón ymás
actos culturales,
que me tenéis
desesperado.

@Rivasbarrs
Manuel Rivas Barrós Escriptor

Catalunya:Si sehubiesehechohacedosaños
unreferéndumpactado, a lamanerade
Escocia, cuántomalestar, odio,dolor, repre
siónyhumillaciónnoshubiéramosahorrado.

@RosaTames
Rosa Tamés Escriptora

Catalanes:Decorazónosdeseoque logréisvuestra
independencia.Quevuestra transiciónsea lomás
cómodaposible. Soisunagran tierraycontodaseguri
dadseréisungranpaís.MUCHÍSIMASUERTE

‘Medusa’ reflexiona al TNC sobre la responsabilitat de l’artista i la societat en el dolor

Mutsdavant l’horrordel segleXX
J. BARRANCO Barcelona

Espot viure sense ideolo
gia? I, sobretot, es pot
mirar el dolor sense im
punitat? Què passa amb

quielretrata,ambquiimmortalit
za les imatges de l’horror? Quina
és la responsabilitat de l’artista i,
per descomptat, la de la societat
davant del patiment i el mal? Són
algunesdelespreguntesdecisives
que posa sobre la taula la novel∙la
de Ricardo Menéndez Salmón
Medusa (Seix Barral), una no
vel∙la que des d’avui i fins aquest
dissabte es converteix en una
obra de teatre a la sala Tallers del
TeatreNacionaldeCatalunya,un
muntatgedirigitperAleixFauró i
Isis Martín, de la companyia La
Virgueria.
Fauróvavolerdonarlesgràcies

aMenéndezSalmónper les facili
tats que els va donar des del prin
cipiperadaptarlanovel∙la irecor
dar que això va passar fa quatre
anysimigiquehaestatunprojec
te que han hagut de lluitar molt i
que es va materialitzar quan van
guanyarelpremiQuimMasó,que
els ha permès fer “una producció
en condicions”. La producció de
Medusa, queés, explica, “lahistò
ria de Prohaska, interpretat per
PepoBlasco, uncineasta, un fotò
graf iunpintorqueretrata lamal
dat de la primerameitat del segle
XX.NeixaAlemanyael1914icom
que afirma que no té ideologia ai
xòlipermetràtreballarperalpar
titdeHitler sense involucrars’hi.
QuanlaGuerraMundialacabavi
atja a la postguerra civil espanyo
la, després a les dictadures llati
noamericanes dels cinquanta i
acaba a Hiroshima 15 anys des
présque labombaatòmicaexplo
ti, fent unes fotografies a una fa
míliaafectadaperlesradiacions”.
“El projecte ens interessava

molt –prossegueix Fauró, direc
tor i autor d’obres com ara L’hi
vern al cos o 180º de cel– perquè
plantejaquinéselpaperdel’artis
ta davant totes aquestes catàstro
fes que l’ésser humà s’autoinfli
geix, i, d’altra banda, perquè ens

permetiadura termeuna immer
sióenlamaldatdelsegleXXiveu
recoml’ésserhumàhaestatcapaç
de destruirse a ell mateix guerra
rere guerra, un segle de conflicte
perpetu”. “El protagonista fasci
naperquè la sevaevolucióa lano
vel∙laetportaaplantejartelapre
gunta, potser lamés importantde
tot el text, de si es pot viure sense

ideologia.Queaixòs’hoplantegia
l’obra un artista obre el debat a
comhemde reaccionar nosaltres
mateixosdavantqualsevolfethis
tòric. Ensenyem les coses tal com
passen o ens convertim en ele
mentsmodificadorsd’aquesta re
alitat?LacompanyiaLaVirgueria
va néixer amb la idea de ser un
element de canvi de la realitat”,
aclareix el codirector deMedusa,

amb una adaptació dramatúrgica
quehaanatacàrrecdePabloLey.
Fauró assenyala que a més

l’obraelshapermèsparlarde tota
aquesta història “des d’una pers
pectiva d’avui, perquè hi ha una
investigadora que s’interessa per
aquesta època, que descobreix
l’existència de Prohaska i que fa
tot aquest recorregut. Entrem

dins del cap de la investigadora,
on hi ha una espècie d’explosió
d’objectes distribuïts per l’espai,
objectes ambquè els actors gene
rendiferents instal∙lacions i es re
creen aquells moments històrics
de què Prohaska és un testimoni
privilegiat”.
“Com a companyia,Medusa ha

estat un repte perquè treballem
desd’unllenguatgequeésnouper

a nosaltres, a través dels objectes.
Li vam proposar a l’escenògrafa
de generar un espai d’objectes
quefossingairebéunaexplosióde
la memòria. En escena hi ha ob
jectes al terra, en prestatgeries,
penjats. Ràdios, càmeres de foto i
de vídeo, cartes, escacs, mapes,
caixes, culleres, maniquins...
Semblen els encants que hi ha al
costat del TNC. Objectes i roba
que generen personatges sense
actors perquè es converteixen
gairebé en titelles perquè els bai
xen amb politges. Aquesta explo
sió d’objectes es va ordenant a
mesura que els actors els agafen i
generenunrecorregut iunrastre.
La sensació estètica que tinguin
els espectadors quan entrin
s’hauràmodificatal finald’aquest
recorregut per la vida de Prohas
ka i per la història”. “Una caixa,
unes flors i roba no signifiquen
res, però si poses les flors sobre la
caixapot acabar sentuncementi
ri”, assenyala Isis Martín, que a
mésdecodirigirésunade lespro
tagonistes, juntament Pepo Blas
co, Sergi Torrecilla i Patrícia Bar
galló, d’aquest poema escènic a
quatreveus.c

ROSER BLANCH

buixenels límitsde ladiferència”.
I, a més, reconeix, han enriquit

el teatre que escriu ella: “La seva
imaginació, lamanera en què com
els meus alumnes relacionen una
idea amb l’altra, com viatgen d’un
llocal’altre,hafetcanviar lanarra
tivadelesmevesobres.Lacreativi
tat és trencar les normes establer
tesimoltsdelsmeusalumnesd’Es
cenes Especials ho fan sovint”.
Potser això ha contribuït a un tea
tre en el qual sempre hi ha un toc
còmic i fantàstic i en què a Cedó li
agradajugaraferqueenunmateix
espaipassinalhoracosesde temps
diferents. Un teatre que, a més,
parla de la comunicació, perquè,
acaba l’autora, “hemdetrobarme
canismesperacostarnosalsaltres
i parlar, de vegades canviant el co
di iposantlosa lapellde l’altre”.c

ANNA MIRALLES

Una escena deMedusa, que la companyia La Virgueria presenta des d’avui al TNC

Elprotagonistade
‘Medusa’ésunfotògraf
alemanyqueretrata la
maldatdelaprimera
meitatdelsegle

Fauró:“L’obraplanteja
quinéselpaperde
l’artistadavant les
catàstrofesquel’ésser
humàs’autoinfligeix”


