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'Él vino en un barco'

'Ojos verdes', ulls traïdorencs

Juan Carlos Olivares

'Él vino en un barco'. Dramatúrgia i direcció: Josep Costa. Direcció musical: Xavier Torras. Vestuari: Mariam Compte.
Il·luminació: David Lloris. Coreografia: Roberto G. Alonso. Intèrprets: Xaro Campo, Ivan Labanda, Mamen Márquez,
Laura Sancho. La Paloma, Fòrum Grec 04.

Vano i peineta; bata de cola i castanyoles; trajo curt i barret cordovès. Podria ser la descripció dels
ninots de plàstic d'una botiga de souvenirs de la Rambla regentada per pakistanesos. El gran tòpic, el
maleït tòpic de l'Espanya aflamencada que envaeix la cosmopolita Barcelona.

Enfrontant-se a tot, Josep Costa ha agafat aquestes icones de la història rància vella i nova i els ha
recuperat amb tota la seva dignitat artística a Él vino en un barco, el seu últim musical de petit format.
Un espectacle que repassa el millor de la copla i que en reivindica com a padrins espirituals Manuel
Vázquez Montalbán i Gil de Biedma.

Declaració de principis i recordatori d'una cultura que va haver d'ocultar el seu fons subversiu i deixar-se
domesticar per una llarga dictadura, encara que una anàlisi més detallada del gènere i els seus
protagonistes permet establir clares diferències entre artistes integrats, resignats i directament
marginats. És lògic que aquest món d'històries d'adulteris, prostitutes, antres mariners, mantingudes,
concos sense sexe, fills naturals, etc. causés la seva impressió en autors com Vázquez Montalbán i que
així ho plasmés en la seva obra, com el llibret de Flor de nit. Él vino en un barco -primera estrofa de
Tatuaje- explota aquesta aura de marginalitat sense rabejar-se en el cantó obscur. Quintero, León i
Quiroga no eren Genet, tot i que van viure en ambients paral·lels. Costa ha preferit reviure la dignitat de
la copla dels anys 30, la tonadilla d'abans de la Guerra Civil (Imperio Argentina, Estrellita Castro,
Concha Piquer i Miguel Molina), i afegir-hi unes notes de distància irònica que allunyi el muntatge de
qualsevol excés kitsch.

Una distància variable, imperceptible en temes com Ay, pena, penita, pena, lleugera en A la lima y al
limón i declarada en Las cositas del querer. Una distància pautada pel subtil treball coreogràfic de
Roberto G. Alonso, inspirat en siluetes tòpiques i reinterpretat en clau contemporània. Pentinats i vestits
com estampes glamuroses dels anys 30, els 4 actors-cantants (Xaro Campo, Ivan Labanda, Mamen
Márquez i Laura Sancho) tenen el mèrit d'haver acceptat el projecte i d'enfrontar-se a unes cançons
molt traïdorenques, que darrere la seva aparent facilitat amaguen moltes trampes, per les seves
exigències vocals i interpretatives. Una dificultat que a vegades se supera i altres deixa en evidència els
entregats intèrprets. La prova d'Ojos verdes és molt difícil de superar.
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