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Iago Pericot, l'home llop

Una exposició dirigida per Hermann Bonnín repassa la trajectòria transgressora del director,
escenògraf i pintor

Elisabet Márquez

El joc i l'engany 
Palau de la Virreina
Barcelona. Rambla, 99
Del 28/04 al 30/05

Iago Pericot ha reunit en la mostra 'El joc i l'engany' totes les seves creacions. L'exposició s'obre
avui dins del cicle de 'Moderns contemporanis'.
El muntatge opta per una mirada que destaca la persona per damunt de la seva obra. Així, s'ha creat un
disseny a través del qual es pugui donar a entendre l'ésser humà: "L'exposició fa un recorregut per la
dimensió humana més profunda de Iago, de la qual emana una obra que és complexa per la seva
diversitat, però gens difícil de conjuminar", va explicar ahir Hermann Bonnín, comissari de la mostra.

En paraules de l'artista, el seu món és el de la ficció i la transgressió. "He escrit una vida absolutament
mentidera: jo dic mentides i l'altre personatge, el llop, no ho vol". És per aquest motiu que, tot i aquest
interès per la persona, per damunt de l'obra Iago Pericot s'ha mostrat amb un personatge fictici. L'artista,
en diverses ocasions al llarg de l'exposició, ha encarnat un home llop, que no accepta mentides. "Si no
hi ha persona i personatge, no hi ha drama", va dir Pericot, fent referència al plantejament d'El joc i
l'engany, en el qual apareix un protagonista -un Pericot fictici- i un antagonista -l'home llop.

Les pintures que es mostren estan agrupades per expressions artístiques i situades en sales a la part
superior de les quals hi ha frases de Ramon Llull que constitueixen un fil conductor de tota la trajectòria.
"La meva bíblia és Plató i Ramon Llull", afirma Pericot. D'aquesta manera, El joc i l'engany constitueix
un recorregut que s'inicia amb un autoretrat per donar pas a collages, instal·lacions en què els
passadissos esdevenen terrats amb bugada, projeccions a partir de converses, pensaments o alguna
por i fragments d'obres de teatre, passant també per una galeria de pintures amb veus originals de
personatges "de la mitologia política més putrefacta i monstruosa", explica Bonnín.

Amb tot, Pericot mescla humor i crítica, perquè més enllà de la teatralitat d'algunes projeccions o
instal·lacions, les pintures parlen de política i de la manipulació dels mitjans audiovisuals. "No puc posar-
me a pintar flors i violes mentre hi ha tantes altres coses al món", confessa Pericot.

El llop està d'estrena
Després que l'exposició El joc i l'engany obri les portes al públic, s'estrenarà al Teatre Fabià Puigserver-
Teatre Lliure, gairebé una setmana més tard, l'òpera Il mondo della luna, de Joseph Haydn amb llibret
de Carlo Goldoni, sota la direcció escènica de Iago Pericot. Aquesta òpera, una coproducció del Gran
Teatre del Liceu i el Teatre Lliure emmarcada dins del projecte Taller d'Òpera, ha suposat per al director
una ocasió per donar una nova visió: "He intentat buscar un llenguatge que no fos el de la comèdia de
l'art". És amb aquest objectiu que Pericot ha creat tres nous personatges, que permeten una
compensació equilibrada "molt guapa", perquè possibiliten fer "una crítica de l'obra des de dintre de
l'obra mateix".
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Il mondo della luna, una òpera que es va estrenar a Àustria el 1777 però que no es va tornar a
representar fins al 1932 a Alemanya perquè se la considerava una obra menor, ha estat un projecte en
el qual Pericot ha treballat durant més d'un any. Pel que fa a la direcció, la seva tècnica s'ha basat a
donar plena llibertat a l'escenògraf, el coreògraf i la resta del repartiment un cop el concepte està
explicat i el projecte presentat. "El que necessito és que la gent jove pugi, i si a qui té valor li dones
llibertat, treballa amb gran entusiasme", diu Pericot, que alhora afirma haver-se entès a la perfecció amb
el director d'orquestra, Josep Caballé.

L'estrena d'aquesta òpera serà el pròxim dilluns 3 de maig i es podrà veure fins al diumenge 9, amb un
total de set funcions.

Iago Pericot s´observa en el paper d´home llop.
Robert Ramos.
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