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33 Pau Vinyals, en el seu paper de narrador, en un moment de ‘Suite TOC núm 6’.

ELISENDA PONS

Contra la tebiesa 

del mediocre

MANUEL PÉREZ I MUÑOZ 
BARCELONA

C
lara Peya per fi abandona 
la zona de nominats. La 
concessió del Premi Na-
cional de Cultura ha 

coincidit amb l’estrena a la Sala 
Beckett de l’última creació de Les 
Impuxibles, la companyia que 
comparteix amb la seva germana 
Ariadna. Totes dues dirigeixen i ca-
talitzen Suite TOC núm 6, tsunami 
escènic que ens submergeix sota 
múltiples capes creatives, un inte-
rregne entre obsessions i afectes. El 
Quixot al piano, la bogeria creativa 
es vol revolucionària per oposar-se 
al suposat seny de l’alienació neoli-
beral. Artistes que es mullen.  

Qui no té una malaltia mental és 
per falta de diagnòstic, ens repetei-
xen. Solvents en els temes que nin-
gú s’atreveix a tocar –Aüc, Limbo–, 
les Peya i equip desencaixen aquí 
els estigmes de qui pateix, però sen-
se perdre de vista la perspectiva de 
gènere: les dones com el subjecte 
recurrent dels trastorns clínics que 
els homes creen per infravalorar. 
La Clara ens confessa, valenta, des 
del seu jo escènic més nu que pa-
teix un trastorn obsessiu compul-
siu (TOC). L’Ariadna, per la seva 
banda, fa visible el paper de qui cui-
da, perfil desprotegit i a l’ombra.  

La naturalesa dual i personalista 
troba tota mena de correlacions 
escèniques, les plàstiques (omni-
presents teclats, com si al cap de la 
Clara compositora hi habités el fan-
tasma de Carles Santos), les narrati-
ves (els textos de María Velasco 
obren una finestra al romanticis-
me) i el moviment trencadís de 
l’Ariadna en els seus solos, el seu 
balanceig quan transforma el llen-
guatge de signes en dansa. Menció 
a part per a les coreografies de con-
junt, que aconsegueixen endinsar-
nos en la creixent ansietat d’una 
Clara que s’aferra al piano com si 
fos un salvavides que la separa de 
l’abisme.  
 

BOGERIA REBEL / Queda espai per dis-
parar referents (Sarah Kane, John 
Cage...), idees i poesia sota una den-
sa capa sonora puntejada per les 
frenètiques interpretacions de te-
clat, marca de la casa. S’uneixen al 
clan familiar Èlia Farrero, la seva 
traducció de signes obre l’espectac-
le a persones sordes; Adrià Viñas, 
contrapunt en força per al movi-
ment de l’Ariadna, i un refrescant 
Pau Vinyals com a narrador, que re-
corrent al bagatge rescata el caràc-
ter esmunyedís d’un Puck shakes-
perià que ventila la solemnitat, i de 
passada es treu de les entranyes 
una fosca interpretació vocal.  

Acompanyat subtilment pel ves-
tuari de Marc Udina, el conjunt gira 
sincronitzat i en la seva progressió 
aconsegueix fer de la malaltia vir-
tut. Contra la tebiesa del mediocre, 
bogeria rebel. H

CRÒNICA  Les Impuxibles combaten els 
estigmes associats a la malaltia mental
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