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'EL CENSOR', rebolcades a dojo 
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El dramaturg i escriptor escocès Anthony Neilson (Edimburg, 1967) va estrenar el 1997 El censor, que
ara arriba a Barcelona sota la direcció de Magüi Mira. L'obra narra les sis trobades puntuals entre el
censor i classificador de pel.lícules, un home madur (Sergi Mateu), i Fontaine (Marta Marco), una jove i
guapa directora de cine que ha rodat un llargmetratge sobre la història d'un home i una dona, amb la
càmera molt a prop dels seus sexes. Ell la classifica com a pornografia inflexible i obliga que s'exhibeixi
en sales X. Al llarg d'aquestes trobades a l'oficina expenedora de classificacions, ella intenta que canviï
la qualificació i en aquest esforç utilitza, més enllà d'un discurs empobrit i tòpic, la seducció al màxim.

La qüestió és ben senzilla. El que hauria pogut ser un debat d'idees sobre el tema de la censura i la
llibertat de creació, es converteix en una suma de rebolcades i escenes que obliguen el teatre a
col.locar l'avís d'obra per a més grans de 18 anys. Neilson hauria pogut buscar a través del llarg diàleg
entre un home madur i conservador (i amb responsabilitat en aquests temes) i una jove creadora,
cinematogràfica en aquest cas, un saludable exercici dialèctic ple de contingut i exposició de punts de
vista. Però no així, de cap manera.

El text és superficial i pobre pel que fa a l'exposició, i sembla que busqui més una operació comercial
que una altra cosa. Tanta projecció de porno dur i tantes escenes de sexe (atrevides en un escenari) fan
d'El censor una representació de ben pocs valors.

La nit de l'estrena moltes escenes fortes van provocar rialles i més d'una gloriosa rebolcada, a terra i a
la taula de l'oficina, semblaven divertir més que una altra cosa.

Però una cosa ben diferent és la dignitat i la rigorositat del treball de Mateu i Marco (el personatge que
interpreta Teresa Manresa té aparicions episòdiques), sotmesos per la història a situacions eròtiques
importants. La direcció de Mira ha mirat que la cosa no es desviés del tema, fet que és d'agrair. Però no
ha aconseguit redreçar un text que apunta una cosa i fa tot el contrari. 
Marta Marco i Sergi Mateu, en una escena de l'obra.
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