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'DESCONSTRUEIX', QUE ALGUNA COSA EN QUEDA 

• El Fabià Puigserver acull 'To you, the Birdie! (Phèdre)', una adaptació de la 'Fedra' de Racine
feta per The Wooster Group

Guillem Clua

LA FITXA
'To you, the Birdie! (Phèdre)'
Local: Teatre Fabià Puigserver
Horari: Divendres, 16, 21.00 hores
Preu: 24 euros

Desconstrucció és la paraula de moda. Avui en dia la innovació en qualsevol camp artístic passa per
això, per esmicolar un tot en petites parts i treballar amb elles per crear alguna cosa totalment diferent.
És la febre McGyver, que fa possible fabricar un míssil terra-aire amb les peces d'un rellotge de polsera i
sembla que funciona tant amb truites de patates com amb clàssics de Shakespeare. Avui en dia, si no
desconstrueixes, no ets ningú. I si no saps la diferència entre la paraula desconstruir i destruir, tampoc
et preocupis gaire. Les ovacions normalment estan del tot assegurades.

En aquest món nostre globalitzat en què els virus informàtics es propaguen amb una rapidesa
esborronadora, els corrents intel.lectuals fan el mateix. No pots evitar la sensació que, més que seguir
una moda, el que fan els principals creadors escènics internacionals és copiar-se els uns als altres; o el
que és pitjor, seguir al peu de la lletra un llibre d'estil comú que atenua i, a vegades, acaba anul.lant
completament la capacitat de sorpresa, provocació i originalitat artística.

Amb aquesta introducció no estem traient cap mèrit a To you, the Birdie! (Phèdre), de la prestigiosa
companyia de Nova York The Wooster Group. En la seva desconstrucció de la Fedra de Racine hi ha
elements interessants i un immens treball dramatúrgic que no en va ha col.locat el grup d'Elizabeth Le
Compte en l'avantguarda de l'escena internacional. L'espectacle convida a la reflexió, desborda
multidisciplines i no deixa ningú indiferent, de la mateixa manera que causaria sensació una escultura
feta a partir de les peces del motor d'un cotxe. El resultat resultaria impressionant, però això sí, ja no
serviria per portar la gent d'un costat a un altre.

La història de Fedra es resumeix ben ràpidament: la dona de Teseu s'enamora del seu fillastre Hipòlit,
un amor prohibit que desemboca en tragèdia. Una vegada desconstruït l'argument, ens trobem amb un
paisatge d'alumini i plexiglàs, amb càmeres i monitors omnipresents; música techno al so de la qual es
contorsionen els cossos espasmòdics; jugadors de bàdminton (el birdie del títol fa referència a la
particular pilota emplomallada d'aquest esport) que es diverteixen tant amb les raquetes com amb els
seus genitals, i punts escatològics que inclouen tant defecacions com pixades en directe.

L'ÚS DEL COS
A tots aquests elements se'ls suposa una funció específica en aquesta nova escultura de peces de
motor. Pretenen subratllar uns aspectes del clàssic (en aquest cas, la incontrolable pulsió sexual de la
reina i l'esclavitud de la humanitat davant els instints, o davant els capritxos dels déus, que els fan
comportar-se com a marionetes políticament incorrectes) i en rebutja d'altres. I el resultat final no
satisfarà tothom.

Més enllà d'això, l'ús del cos i de les tècniques de dansa de Martha Graham i Merce Cunningham es
revelen com un verdader punt d'interès per als amants de la disciplina. En la seva estrena a Nova York
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l'any 2002, l'espectacle va comptar amb l'al.licient de veure dues estrelles de Hollywood en l'elenc.
Willem Dafoe, un dels membres fundadors de la companyia, interpretava un hipermusculat Teseu, i
Frances McDormand --guanyadora d'un Oscar per Fargo--, l'instructora Enona. Sis intèrprets més
completen el repartiment.

A aquestes altures, com que avui és l'últim dia de representació de l'obra To you, the Birdie!, ja hauran
sortit publicades les crítiques corresponents. És a dir, que qui més qui menys ja s'haurà fet una idea de
l'espectacle del Teatre Fabià Puigserver. Només faltaria afegir-hi una cosa: el muntatge és en anglès
sense subtítols. 
Dos actors de la companyia novaiorquesa The Wooster
Group, en una escena de l'obra.
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