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El retauledeLiddell

Génesis6,6-7

Concepcióidirecció:Angélica
Liddell
Llocidata:MunicipaldeGirona.
TemporadaAlta(24/XI/2018)

JUAN CARLOS OLIVARES

El record que deixa Angélica Lid-
dell és el d’una cicatriu antiga. Un
dolorsuperatilasevaempremtain-

esborrable. Amb la contradictòria
esperança de reincidir en la ferida
s’acudeix a la seva crida teatral.
Tornar a experimentar l’estranya
sensació que provoca la trobada
amb una brutal i profunda relació
amb la foscor que batega en l’ésser
humà. Aquesta consciència demo-
lidoraqueniaenSchopenhaueride
la qual Liddell semblava la seva
summasacerdotessa enunescena-
ri. Això és el que s’espera també de
Génesis 6, 6-7, el passatgede l’Antic

Testament–idelaTorà–enquèJe-
hovàespenedeixd’havercreat l’és-
serhumà.
Amb ella embarcada en un ja

llarg viatge de revelació i misticis-
me, l’espectador s’hade conformar
a palpar-se les velles empremtes.
Enaquestadarreraproposta,eldis-
curs que s’obria com un tall de les
seves entranyes –amb la ràbia que
distingia Liddell d’altres creadors
sense filtres– s’ha transformat en
unamiradamoltmés externa. Pas-
saelquemaiabans:trobarconnexi-
ons reflexives i estètiques d’altres.
Sorprendre’s de comparar i veure
Liddell una ombra de l’imaginari
artístic de Romeo Castellucci. Ai-

xecar un contundent retaule de
símbols compartits i trencar elmés
valuósde lasevaobra:elvincleum-
bilical entre l’obra i la seva autora.
Ruptura encara més evident quan
ellamateixas’afegeixal’espectacle.
Apartirde lacentralitatde la ico-

nografia judeocristiana,Liddellex-
plora l’aspiracióde la transcendèn-
ciadesd’unaperspectivaheterodo-
xa. De la tel·lúrica i matriarcal
Venus de Willensdorf a la consci-
ència binària de HAL (l’ordinador
de 2001) davant la seva mortalitat.
De les santes de Zurbarán almisti-
cismesufídelsgiròvags.Delsacrifi-
cid’Abrahamal’ancestralcomunió
del pa.Unespectacle amb l’herme-

tisme simbòlic –de vegades heret-
ge– d’un quadre d’El Bosch. Un
muntatge d’episodis superposats
pelsqualspassejarlamiradaideve-
gades quedar atrapat pel missatge
gairebé hipnòtic d’un gest o d’una
composició. La duplicitat de les
germanes Cabello Schoenmakers,
la imperfecció gairebé barroca del
ballarí Aristide Rontini, la xocant
confluènciad’unhomecoronatper
un barret hassídic mentre sosté un
porc mort. El TAC d’un càncer de
còlon que sembla l’ull deDéu creat
per Stanley Kubrick. Una litúrgia
laica en la qual els nens porten es-
pases i kalàixnikovs com els ofici-
antsdelCantde laSibil·la.!

CRÍT ICA DE TEATRE

Comcomença tot?

Què et porta a ser periodista? La
vocació? Una responsabilitat per
fomentar la reflexió? Les ganes de
salvar elmóno almancod’intentar
entendre’l? Com en altres deci-
sions importantsde lasevavida,en
elcasdeJohnCarlinvaserunado-
na.Ell estavaapuntde ferunapro-
va d’accés al Buenos Aires Herald
sense gaire convicció. De fet, ja te-
nia els bitllets de tornada perquè
l’Argentina,enplenadictadurami-
litar, era undels llocsmés sinistres
quehaconegutmai.Però,decamía
lasala,vaveureunadonabellarere
unamàquina d’escriure i el seu in-
terèsperpassar laprovaesvamul-
tiplicar per mil. Després exercí la
professió per poder pagar el llo-
guer, a l’únicdiari que feia servir la
paraula desapareguts. I que deixà
d’editar-se l’anypassat,percert.
L’hi explica a Lídia Heredia a

LesConversesalaPedrera,mentre
intenten aclarir Cap a on va el pe-
riodisme?Carlingaudíd’unaèpoca
daurada, en què The Independent
–fundatel1986–disposavadevint-
i-cinc corresponsals en plantilla.
Elln’eraun,ivaacabaraSud-àfrica
de casualitat. Hi va contribuir, sí,
una altra dona determinant. Però
tambévatenirsort:elcorresponsal
anterior estava fart d’escriure so-
bre l’apartheid i se’n va anar a l’Ín-
dia, on probablement continuaria
avorrint-se.Carlin,per lasevaban-
da, arribàalpaís justquanallibera-
ven el líder políticmés admirable i
extraordinari quehaconegut:Nel-
sonMandela.
En aquesta feina es pot ser ho-

nest, però no objectiu. “L’opinió
està ofegant la informació?”, pre-
guntaHeredia. “Araque lapublico
a La Vanguardia, sento que és una
forma de prejubilació”, diu Carlin.
I matisa: “Almenys tinc molta ex-
periència i puc posar les coses en
perspectiva;lagentestàdesespera-
da per una mica de claredat”. Cap
delsdosnotéTwitter, les fakenews
sempre han existit i, com diu un
amic seu del Newsweek: per saber
quin candidat guanyarà unes elec-
cions, pregunta’t quin seria més
bonpresentadordeconcursos.
Heredia planteja el debat de si

cal informar sobre els numerets
que esmunten alCongrés o al Par-
lament, perquè, al final, per cercar

audiència centram la informació
en la part més anecdòtica. “No vi-
vim temps terribles –conclou Car-
lin–: vivim temps estúpids”. I l’es-
tupidesa és perillosa. Fa dos o tres
anys, l’extrema dreta inquietava
Europa. Ara s’estén i ja condiciona

abusos que han estat notícia, això
sesilencia–expliquenlesautores–,
el que transcendeix és que, només
perdonarunaopinió,podemrebre
amenaces de les persones que
s’han sentit ofeses, reforçades per
acusacions públiques (fins i tot
sense sentència) que els donen la
raó”. Els polítics s’emparen en què
elsvotselspermetenferelquevul-
guin.Així, afegeixenelles, elsdrets
i les lleis entrenencontradicció.
Calculen que des del 2010 hem

passatdequarantamilmobilitzaci-
ons a trentamil. Armadans apunta
que les societats democràtiques
actuals tenen actituds poc cívi-
ques,ambl’excusadelaseguretat.I
recorda:“L’anomenadaneutralitat
de l’espai públic pretén convertir-
lo en un lloc de pas, però si no ha-
gués estat tradicionalment un fò-

rum de debat
no existirien la
políticani lade-
mocràcia”.
Saps quan

entres al Giar-
dinetto,peròno
quan en sorti-
ràs. Mai no hi
havia estat a les
deu del matí.
Karin Leiz pre-
senta Cocinar
con hierbas, “la
continuació na-
turalde1460re-
cetas para dis-
frutar con las
verduras todo
el año”, segons
l’editor de De-
bate, Miguel
Aguilar. El vo-
lum reuneix
483 maneres
d’utilitzar gas-
tronòmica-
ment un total

de trentaherbes, que ella començà
a recopilar –de revistes, fullets pu-
blicitaris o d’haver-les sentit i
apuntat– als anys seixanta.Ho feia
alfabèticament ienfasciclesperals
seus fills, que, diuPoldoPomés, no
arribarien a conèixer receptes a
partir de la lletra hac. L’herba pre-
ferida de l’autora és la farigola. Per
Juliet Pomés Leiz, però, que ha fet
les il·lustracions del llibre (i un
delicat calendari del 2019), és la
més difícil de dibuixar. “Totes te-
nenalgunacosadeprotectores;per
això són tan preuades”, diu Leiz. I
fins aquí, comva començar tot.No
sécomacabar.!

ANA JIMÉNEZ

“No vivim temps
terribles: vivim temps
estúpids”, diu
John Carlin sobre
el moment actual
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Crònica de la setmana literària

POLDO POMÉSLLIBERT TEIXIDÓ

Laura Huerga i
Blanca Busquets
A la llibreria La
Central Jordi Arma-
dans els va presen-
tar l’assaig Tu,
calla!, sobre
la regressió de la
llibertat d’expressió

Karin Leiz
La musa de Leopol-
do Pomés va pre-
sentar al Giardinetto
el seu segon llibre
de receptes,
Cocinar con hierbas,
amb il·lustracions
de Juliet Pomés Leiz

John Carlin
El col·laborador
de La Vanguardia
va dialogar a la
Pedrera amb
la periodista Lídia
Heredia sobre
Cap a on va
el periodisme

els governs, adverteix el director
de FundiPau, Jordi Armadans.Ho
fa a la presentació deTu, calla!, as-
saig publicat per Raig Verd en què
Laura Huerga i Blanca Busquets
alertendelaregressiódelallibertat
d’expressió, avalada per la llei
Mordassa,del2015.AlpúblicdeLa
Central del Raval hi ha uns quants
editors, com ara Núria Iceta, Joan
CarlesGirbésoAniolRafel. “Espe-
remqueningúconsideriqueestem
fent unamanifestació il·legal”, iro-
nitzaHuerga,arrand’unepisodien
quèunpolicia sancionàungrupde
concentrats que no arribava a
quinze persones, tot al·legant que

superaven les vint-i-cinc i no ha-
vienavisatl’autoritatgovernamen-
tal corresponent.
“El procés de recórrer les san-

cions ja és un càstig en si mateix
–diu–, les multes de trànsit han
normalitzat que tambépaguem les
que atempten contra els drets hu-
mans fonamentals; estem perdent
la presumpció d’innocència”. La
difusiómediàtica de casos com els
deDaniMateo,WillyToledooVal-
tònyc, que han acabat davant del
jutge o a Bèlgica per culpa d’acu-
dits, expressions o cançons, criden
a l’autocensura. “No sabem quina
fou la resolució de la majoria dels


