
◆ E S P E C T A C L E S ◆40
A V U I

dilluns

3 de juny del 2002

XAVIER BERTRAL

Iago Pericot presentant a la pastisseria Escribà la seva proposta verdagueriana
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Iago Pericot i Verdaguer

Pericot altera els
sistemes tradicionals de
comunicació entre
creador i espectadors per
possibilitar una relació
més sincera i eficaç

L’
Espai Joan Brossa ha
ofert durant quatre di-
marts unes performances
titulades de manera ge-
nèrica La Renaixença de
Mossèn Cinto. La darrera-

acció, la que clou el cicle, tindrà lloc
demà dimarts, dia 4 de juny, i estarà
protagonitzada pel poeta Carles H. Mor,
amb assistència dels creadors que han
intervingut en les sessions anteriors:
Ramon Ramis, Uma Ysamat, Antoni
Escribà, Amparo Moreno, Pep Duran,
Quim Roy, Jordi Castells i Iago Pericot
mateix –que és el pare d’aquest estrany
homenatge a Verdaguer–, i la col·labo-
ració de Santiago Fontdevila. Les dues
primeres jornades van estar dedicades
al Verdaguer home, i les altres al Ver-
daguer sacerdot. Cal dir de seguida que
Verdaguer és únicament una excusa,
un motiu per fer el que segurament
més agrada a Iago Pericot: transgredir
les formes tradicionals i, de passada,
deixar constància que l’art de tots els
temps ha comptat sempre amb l’es-
càndol com un element central.

Al marge del que s’opini de cada una
de les sessions és evident que el pro-
ducte duu el segell Iago Pericot, un
segell certament especial en el pano-
rama del teatre català actual. De for-
mació fonamentalment plàstica, Peri-
cot va ocupar durant els anys setanta i
vuitanta un espai en el món del teatre
on pràcticament aleshores no tenia
contrincants. Sempre a mig camí de
les diferents arts, el trobem descobrint
indrets insòlits per fer espectacles,
com és ara els túnels del metro, o tea-
tralitzant El banquet, de Plató. Amb tot,
seria injust pensar que Iago Pericot
s’ha mogut només en les formes alter-
natives o en aquelles que busquen la
provocació per la provocació. Ben al
contrari, a mi em sembla que, en el
fons, el que ell sempre ha fet és alterar
els sistemes tradicionals de comunica-
ció entre el creador i els espectadors
per possibilitar un relació més sincera
i per tant més eficaç.

Mestre, graduat a la Slade School of
Fine Arts de la Universitat de Londres,
llicenciat en Psicologia i Art Dramàtic,
pintor, gravador, escenògraf, director
teatral i autor dramàtic, Pericot ha es-
tat també professor d’espai escènic a
l’Institut del Teatre i cap del departa-
ment d’escenografia. La relació de les
seves exposicions internacionals com a
pintor és més que considerable: ha
participat a les biennals de Bradford,
Sao Paulo, Rio, Venècia... Però a finals
dels anys setanta abandona la pintura
fins a l’any 1989 per dedicar-se gairebé
exclusivament al teatre.

EL TMB
El 1969 el trobem ja col·laborant

amb l’Escola d’Art Dramàtic Adrià
Gual; és el seu primer apropament a
l’espai escènic, amb Guadaña del resuci-
tado, al que seguiran Kux my Lord, de
Muñoz Pujol, l’any següent, i diversos
muntatges l’any 1971. A partir d’a-
quest moment Iago Pericot dissenya
l’espai escènic de muntatges tan em-
blemàtics per a l’escena catalana com
ara Berenàveu a les fosques, de Benet i
Jornet, La Galatea, de Josep M. de Sa-
garra, Mary d’Ous i el Serrallonga d’Els

Joglars... Lluny dels plantejaments re-
alistes, atret sempre per solucions es-
paials que avui en diríem minimalis-
tes, Iago Pericot va consolidant el seu
interès pel teatre tant en els camps de
la recerca i de la docència com en la
col·laboració amb diversos directors i
companyies. Amb independència de
les obres i dels directors, aquests
muntatges que hem esmentat tenien
tots la característica de venir profun-
dament marcats per les solucions di-
guem-ne escenogràfiques gens con-
vencionals que Pericot proposava.

Finalment, l’any 1975, Iago Pericot i
Sergi Mateu funden el Teatre Metro-
polità de Barcelona (TMB), amb la fi-
nalitat de poder dur a terme les recer-
ques que els atreuen. L’última cinta i Acte
sense paraules, de Beckett, és el debut del
TMB i de Iago com a director, al qual
segueix Rebel Delirium, tal com dèiem
presentat en els túnels del metro de
Barcelona. A més d’altres muntatges
per a diversos teatres de l’Estat espa-
nyol, el TMB va presentar el 1980 Sim-
fònic King Crimson, en una Casa de la
Caritat que tot just iniciava la seva re-
cuperació. I obres de Herman Hesse, de
Martin Sherman, autor per al qual va
realitzar el cartell de Bent, que alesho-

res va ser escandalós per mostrar uns
genitals masculins en primer pla, en-
cara que fossin escultòrics... Alguns
dels muntatges del TMB van ser pre-
sentats a diversos festivals internacio-
nals, com per exemple Mozartnu, o el ja
esmentat El banquet, de Plató.

No es tracta ara de comentar la car-
rera sencera de Iago Pericot, sinó de
mostrar que la seva trajectòria ha estat
profundament coherent, molt marca-
da per la seva estada a Londres, el
Londres dels anys seixanta, i sempre
decantada a veure la creació artística
com una recerca personal que no po-
dia deixar de banda el que succeïa en
altres camps. En el fons, en l’actitud de
Iago Pericot hi ha també una concep-

ció teatral que va més enllà de les
aportacions espaials estrictes, i en
aquest sentit era inevitable que acabés
dirigint. Per ell es tracta (li ho he sentit
dir moltes vegades) d’espectacularit-
zar, de convertir en espectacle allò que
es vol fer, més que no pas d’actuar en
el sentit tradicional del terme. I es pot
espectacularitzar tant la música de
Mozart com un diàleg de Plató, la mú-
sica pop o bé uns textos de Beckett, de
Kafka, de Benet i Jornet o de Palau i
Fabre. És en aquest sentit que cal en-
tendre les quatre propostes sobre Ver-
daguer a l’Espai Joan Brossa.

‘PERFORMANCES’ VERDAGUER
Només m’ha estat possible d’assistir

a la tercera. La primera, però, segons
les informacions de què disposo, va
consistir en la confecció de la roba in-
terior del mite: els calçotets i la sa-
marreta de Verdaguer, a càrrec de Ra-
mon Ramis. Durant la segona sessió
Antoni Escribà va confeccionar les sa-
bates, de caramel, i els mitjons, i du-
rant la tercera Pep Duran, Quim Roy i
Jordi Castells van pintar la sotana. A
l’espera de la darrera sessió en què Iago
Pericot dissenyarà el capell i Carles H.
Mor es revestirà amb els atributs hu-
mans i eclesiàstics de Verdaguer, cal
dir que la tercera, a la qual sí vaig as-
sistir, no va ser gaire afortunada. En
principi la idea era interessant: con-
vertir el poema Sum vermis de Verda-
guer en un text aleatori i, finalment,
pintar la sotana i afegir-li objectes i
donacions diverses dels assistents. Però
la veritat és que la sessió no va tenir
nervi, es va fer llarga, i es va confondre
una performance amb una broma entre
amics. Roselee Goldberg va remarcar
en el seu moment que aquest art ofe-
reix la possibilitat de treballar sense
pautes ni normes, però fins i tot dintre
de la més absoluta llibertat hi ha
qüestions de ritme, de poca prepara-
ció, etc. Potser l’error va consistir en el
fet que dos artistes de gran relleu, com
són Quim Roy i Pep Duran, carregues-
sin amb la responsabilitat plena de
conduir la sessió oblidant el que és un
principi essencial de la performance:
que mai no s’ha d’actuar, que única-
ment s’ha de mostrar. Cal que el per-
former ens mostri el seu treball des
d’una actitud al més allunyada possi-
ble del concepte teatral de representar,
dèiem fa uns mesos en aquesta pàgina.

En un altre sentit cal recordar què
suposa la figura de Verdaguer que,
com ens diu Francesc Parcerisas (la
Institució de les Lletres Catalanes ha
col·laborat en el projecte) “és un mite
nacional, històric. És carn conflictiva
d’un individu esdevinguda l’espinada
muntanyenca d’un país. Però aquest
home és també un personatge, un ca-
ràcter d’escenari, una icona”. Res més
temptador per a Iago Pericot que
aquest mite que es debatia entre la
santedat i la carn, entre el cel i la terra.
L’acte final –un poeta com Carles H.
Mor revestit dels atributs que s’han
preparat en les sessions anteriors– pot
ser tota una festa si es controlen el
temps i el ritme, si ens movem efecti-
vament en el territori de la performance
i no només en el de la gresca. Espe-
rem-ho.


