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Geografies de l’espoli

TeatroAmazonas

Autoria:Azkona&Toloza
Posadaenescena,dramatúrgia i
intèrprets:LaidaAzkonaGoñi i
TxaloToloza-Fernández
Lloc idata:TeatreLliure,
Grec2020(15/VII/2020)

JUAN CARLOS OLIVARES

El viatge de la trilogia Pacífico
d’Azkona&TolozaarribaambTe-
atro Amazonas a la jungla brasile-
ra, després de passar pel desert
d’Atacama (Extraños mares ar-
den) i l’austral territori maputxe
de Puelmapu (Tierras del sud). Es
tractad’unaltreepisodidelseure-

corregut documental per l’explo-
tació dels recursos naturals, l’ex-
pulsió dels habitants natius i la
destrucciódelesculturesautòcto-
nes. Sempre a favor del capital,
amb el suport còmplice dels es-
tats. Laida Azkona Goñi i Txalo
Toloza-Fernández es dediquen a
explicar la història silenciada des
de la mirada dels violentats, i ho
fan amb un rigor que condueix a
espectacles que qüestionen la re-
lació habitual amb un muntatge
escènic.
Primerabjurendemaneraclara

i incòmodadelseupapercomain-
tèrpret.La seva funcióa l’escenari
és d’estrictemitjancer delmissat-
ge, a l’extrem que assumeixen el
verbatimamblasalmòdiad’unxa-

man. El cos estàtic (mínim movi-
ment de mans), veu monòtona,
sense inflexions emocionals. El
seu jo desapareix per deixar que
flueixi amb llibertat la veu de l’al-
tre i la seva denúncia. L’empatia
hadesorgirnomésde lesparaules
alienes. Quan tanquen el canal de
laparauladita,deixentotelprota-
gonisme a la pantalla, utilitzada
comunllibred’històriaalternatiu.
L’espai per incorporar elements
irònics i visuals.
Elqueésveritablement interes-

sant de la seva proposta és com
acompanyen l’eixutadramatúrgia
política amb la construcció de ge-
ografiesambla innocència simbò-
lica dels infants. És una transfor-
mació lenta, al pas de les revelaci-

ons. Si aTierras del sud aixecaven
serralades, rius i boscos amb ma-
terial de manualitats, a Teatro
Amazonasacabenfentcréixeruna
selva amazònicade cartolina. Si la
paraula és la lluita, elmapaen tres
dimensions que dibuixen a l’esce-

nari és l’evocació naïf del lloc no
tocat per l’avarícia. Perquè aquest
és el pecat capital que funciona
comavectord’aquesta trilogia.
Una terra que ha trobat una

convivència harmònica amb els
éssers humans que l’habiten és

destruïda per aquells que només
hi veuen un botí per explotar sen-
semiraments. Elmatís que incor-
pora Teatro Amazonas és el pro-
fundmisteri que emanade la gran
selva,comtambéobservaiexperi-
menta Petru Popescu a Amazon
Beaming, llibre transformat per
SimonMcBurney (Complicité) al
monòleg The encounter. Un lloc
amb la seva pròpia cosmogonia i
persucumbiralsimpossibles,com
ara construir un luxós teatre de
l’òpera o un estadi de futbol digne
d’un Mundial per a un equip de
tercera regional. Les dues fites
s’aixequenaManaus, lacapitaldel
cautxú. Un lloc per traslladar un
vaixell de vapord’un riu aunaltre
pujant i baixant un turó i repetir
aquesta bogeria real per a una
pel·lícula:FitzcarraldodeWerner
Herzog. Experiències tan pròxi-
mes al deliri de l’obstinació com
ApocalypsenowdeCoppola.

CRÍT ICA DE TEATRE

Els temples
grecs ja
disposaven
de rampes
accessibles
DAVID RUIZ MARULL
Barcelona

Investigacions recents en ja-
ciments de l’antiga Grècia in-
diquen que, almenys pel que
fa a la vida religiosa, es van te-
nir en compte les persones
amb necessitats especials. Per
això alguns temples es van
adaptar per oferir accessos
adequats a tota la comunitat,
segons revelen els arqueòlegs
de la Universitat Estatal de
Califòrnia a la revista Anti-
quity.
Les rampes eren especial-

ment presents en santuaris
curatius que acollien una gran
proporció de visitants amb
discapacitats, malgrat que
aquestes entrades havien es-
tat ignorades pels arqueòlegs
fins ara. Una vegada confir-
mat aquest extrem, aquests
edificis s’han convertit en
l’evidència més antiga cone-
guda de societats que van ade-
quar la seva arquitectura a les
necessitats de tots els mem-
bres de la comunitat.
La investigació liderada per

la doctora Debby Sneed va re-
avaluar la situació geogràfica
de les rampes i va revelar que
els pendents sense escales de
diversos temples, alguns d’an-
teriors al segle IV abans de
Crist, “no es van construir
simplement per a carros”.
Aquestes entrades adapta-

des eren especialment comu-
nes als santuaris dedicats a
Asclepi, el déu de lamedicina,
comels que hi ha aEpidaure o
Corint. En aquest últim hi han
aparegut ofrenes que repre-
senten cames i peus, cosa que
suggereix que la gent va sol·li-
citar a la divinitat que els cu-
rés els problemes en aquestes
extremitats.c
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Azkona &Toloza
es dediquen a explicar
la història silenciada
des de lamirada
dels violentats

Marsé, entregeneracions

E raalcomençament
del 1993.Feia fred i
m’havia posat una
jaqueta embuata-
da que no m’agra-

dava. Vaig entrar al despatx de
Carmen Balcells i ella, en lloc
desaludar-me,vadir: “Ont’has
comprat aquesta jaqueta? Al
Juan li aniria molt bé, ara n’hi
comprouna”. El Juan eraMar-
sé, i jo acabava de contractar el
seu manuscrit d’El embrujo de
Shanghai a la Carmen, junta-
ment amb els drets de butxaca
decincnovel·lesmésanteriors.
La Carmen decidia bona part
de les coses importants que
passaven en l’edició espanyola
des de feia molts anys, però
també en decidia d’altres, com
ara que els seus autors no pas-
sessin fred.Diesenrerehavíem
firmat un contracte per un
munt de diners. I jo tenia per fi
un títolmoltnotabled’unautor
reconegut per inaugurar la
col·lecció literària que estava
preparant des que em vaig in-
corporar aPlaza&Janés coma
director editorial. M’havia fit-
xat un jove alemany per dirigir
aquellaeditorialespecialitzada
en llibres populars perquè, va
dir, coneixia el meu passat en
segells literaris. Va afirmar ha-
ver descobert que “a Espanya
guanyenmés diners els editors
de literatura”.
Aquella novel·la era una his-

tòria magnífica i, de passada,
una reflexió valenta sobre l’en-
fonsament que per a molts es-
querranosos va suposar la cai-
guda del mur de Berlín. Per mi
com a editor, em donava una
oportunitat immillorable de
dir què havia de ser aquella
col·lecció que, en homenatge a
Carlos Barral, vaig batejar amb
el nom d’Ave Fénix Serie May-
or. Havia de ser una barreja de

grans i d’inèdits. A part de no-
vel·listes estrangers com John
le Carré, Elena Poniatowska i
Marguerite Duras, aquella
col·lecció voluntàriament he-

terogènia havia de combinar
tots aquests autors consagrats
amb obres dels joves i total-
ment desconeguts espanyols
del moment: Ray Loriga, Félix
Romeo, LucíaEtxebarría...
I Marsé era l’únic que podia

fer el paper depont entre la ge-

neració dels seixanta i els no-
vells dels noranta, ja que segu-
ramentnohihaviacapaltreno-
vel·lista espanyol de qui no
dirien penjaments aquells in-
èdits. Recordo parlar-ne amb
en Ray, un escriptor que deia
que havia après a narrar en les
meves traduccions del She-
parddeLunaHalcón iCrónicas
de motel però que va admetre
queMarsé estava bé. Al cap i a
la fi, Marsé era un explicador
d’històries que havia elevat a
categoria literària les “aventis”
que s’explicaven entre si els
nensdel seubarri d’infantesa. I
això és el que l’unia als escrip-
tors que jo havia llegit en ma-
nuscrit durant els vuitanta,
com a lector d’Anagrama, i que
els van succeir el següent de-
cenni. De sobte, a la literatura
espanyola hi havia narradors,
gent que explicava històries. I
aixòéselquevaserMarsé.Ma-

tusserescrivint,peròhàbilnar-
rant.
La simpatia era simètrica. A

Juan Marsé li feia gràcia Lori-
ga, i em va ajudar com a jurat a

aconseguir un premi per aHé-
roes, la segona novel·la d’en
Ray. Era tan amable i generós,
quan volia ser-ho, com brutal
quan pretenia resultar antipà-
tic, cosa que li passavamolt so-
vint, i s’ho passavamolt bé. Pe-
rò aquesta és una altra història.

PEDRO MADUEÑO / ARCHIVO

JuanMarsé a la seva casa de Calafell el 2009

EnriqueMurillo

Editor

Balcells decidia
coses importants de
l’edició espanyola,
però també decidia
que els seus autors
no passessin fred

Era l’únic que podia
fer el paper de pont
entre la generació

dels seixanta
i els novells
dels noranta
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