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Maria Stoyanova: l'Europa que falta

Francesc Massip

Al cor de l'antic call jueu barceloní, en ple Barri Gòtic, un petit local de pedra vista ha estat batejat per
al teatre amb el nom de La Cuadra Mágica i amb un aspecte certament d'estable però amb la
menjadora convertida en escenari de dos pisos, mentre la pallissa, amb just un sofà, fa de paradís,
cazuela o galliner. Aquest mes hi ha programats quatre espectacles, tres durant el cap de setmana:
Incierto, de Nicolás Yanco; Cabaret de la mediocridad, i el monòleg Bora Boba, de Josep M. Riera. El
quart, però, es fa cada dia i mereix immediatament una visita: Gitana en Barcelona, pensat i interpretat
per Maria Stoyanova, una zíngara búlgara que, fent honor al seu llinatge, és una força de la naturalesa
que en pujar a escena desferma una tempesta de llampecs de talent que electritza la sala i pessiga
l'espinada de l'audiència.

L'espectacle s'articula en set mòduls o chakras -punts energètics del cos-, divisió septenària que té la
voluntat d'acomplir un cicle sencer en la mesura que el número set simbolitza la totalitat, la compleció
d'un itinerari. De fet relata la moguda peripècia vital de l'actriu i ballarina des de la seva Bulgària nadiua,
on, després d'haver perdut les set màscares de bronze amb què diversificava l'ésser, va descobrir el sol,
i el somni d'una ciutat solar com Barcelona va fer niu en els seus ulls de foc. Fa onze anys que hi viu,
animant festes, convencions, discoteques i bars, bronzejant la seva irrenunciable vocació teatral al
Col·legi de Teatre, amb Txiki Berraondo i Manuel Lillo, i al Laboratori fundat per l'hongarès Peter Gadish
-responsable de la direcció de l'espectacle que comentem-, una escola d'experimentació sobre
l'acumulació, domini i canalització d'energia per a la formació d'actors i ballarins i també com a eficaç
teràpia

ESPAIS ALS MARGES
Gitana en Barcelona parla de la dificultat de l'emigrant d'obrir-se camí en el lloc d'arribada, un tema que
pren especial actualitat després de les mobilitzacions que s'han produït contra la injusta situació vital i
laboral que pateixen tants treballadors estrangers a casa nostra, i després d'unes poc estimulants
eleccions a l'Europa dels Estats que majoritàriament, i amb propostes profundament excloents, es
passen per l'arc de triomf els drets dels pobles i de la gent. Quina bicoca és aquesta Europa de picarol
que maltracta immigrants, estigmatitza apàtrides i prohibeix votar els gitanos de Txèquia i Eslovàquia?

En l'àmbit teatral, cal denunciar el blindatge que experimenta Barcelona davant els espectacles que,
sense arribar avalats pel renom o la promoció, vénen de fora, ni que sigui d'una població contigua.

Afortunadament, però, sempre hi ha escletxes, tot i que situades als marges, per on fer la viu-viu i treure
el cap -amb discreció, si no podria rodar-; espais nous com La Cuadra Mágica que estan disposats a
acollir les propostes més excèntriques i particularment artistes forasters com la Stoyanova, que ja havia
passat esporàdicament per un altre local de la perifèria cultural: L'Antic Teatre, orientat per una altra
creadora de l'Est, la croata Julijana Tomic Fajdetic àlias Semolina Tomic; una sala recuperada, que
ofereix un fronterer punt de trobada als diferents artistes d'ací i d'allà que trepitgen la ciutat, emplaçada
en un vell ateneu vora el Palau de la Música que fa més de dos-cents anys havia estat un teatrí
menestral, també al marge del llavors únic teatre oficial autoritzat, la Casa de les Comèdies o Teatre de
la Santa Creu (el Principal d'avui).

A l'Antic Teatre, però, l'actriu gitana només hi actuava els dimarts: ara, cada vespre, al centre del vell
barri hebraic (Sant Domènec del Call, 8), visualitza els seus tràngols amb una mena de ritual, quasi
iniciàtic, que compta amb la participativa expectació de l'atapeït públic. Tot just entrar, una bafarada
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d'haixix i encens prepara l'ambient de la cerimònia. L'espai apareix il·luminat amb llantions i puntes
tremoloses d'espelmes, i tancat, al fons, per dos mocadors estampats amb ornaments exòtics.

EL CAMÍ DELS SET GRAONS
El primer dels chakra és el del color roig: la terra, les arrels i els orígens. No debades la ballarina i actriu
surt a escena abocant un grapat de terra balcànica com feien els antics grecs en colonitzar la
Mediterrània: a cada fundació hi dipositaven un sac amb els ossets dels seus avantpassats i el colgaven
amb una gleva de terra, atàvica manera de dur la pàtria (terra dels pares) allà on anaven. La Stoyanova
hi balla al damunt mentre es tenyeix el cos amb una unció vermella i s'erigeix en túrgida pitonissa a punt
per oficiar la remembrança dels seus ancestres que omplien d'espectacle els carrers amb cants,
ballarugues, bonaventures i animals ensinistrats: jo encara he vist fer ballar l'onso a la plaça del poble i,
més ençà, la cabra.

El segon chakra és el rosat: el sexe, la sensualitat, l'aigua amb què es remulla i es neteja per tal de
presentar-se a la cort i fer la dansa de les espases i de les flors al vent. És l'evocació de l'ofici de
joglaressa, tan blasmat pels mesquins custodis de l'ordre i el tedi, però tan preuat quan calia divertir-se.
Una professió secular que incloïa tota mena d'habilitats corporals (ball, acrobàcia, contorsionisme o
malabars) i musicals (cant i instruments), i que aquests dies ha reivindicat també Philippe Decouflé en el
seu exquisit Iris (TNC) amb gràcils cabrioles, animades contorsions i voleiar d'espases en un joc de
canells propi dels antics joglars. Dots que aquests artistes rodamons solien acompanyar amb la gràcia
natural d'una expressiva i immediata comunicabilitat amb el públic que tenien al davant, com la que
exerceix la intèrpret búlgara que de seguida enfila l'espectador en la seva màgia i ja no l'amolla. Des de
Christa Leem quan feia els números de Joan Brossa, que no vèiem un joc físic tan magnètic i opulent
sobre un escenari.

El tercer chakra és el groc: el foc, la voluntat, les flames on es cremen totes les instàncies per tal
d'aconseguir papers en regla, ni que sigui mitjançant un casori de conveniència, com el que s'escenifica
en una acció on en lloc de la marxa nupcial sona una sardana. La construcció mímica i cinètica del
personatge són un prodigi gestual i l'actriu usa i transita tots els espais disponibles del local, enfilant-se
a la part superior de l'escenari i a l'escala del galliner.

El quart chakra és el verd: l'aire, l'amor incondicional, és a dir, el teatre, una esperança un xic
desencisada, que li serveix de pauta per enfilar el monòleg Una mare, de Dario Fo, amb què es
desgranen les complexes responsabilitats del terror i les seves perverses llavors o s'expliquen les més
aspres vivències carceràries.

El cinquè chakra és el blau: la comunicació, la necessitat de ponts i d'empremtes que li cal al viatger
errant. El sisè és el lila: la clarividència, la intuïció, quan la baiadera es caracteritza d'endevina que
llança els pitjors auguris i sintetitza el trauma que persegueix l'emigrant. El setè és la porpra, la unió, el
repòs: tancar els ulls i obrir el cor, mentre enterra, cada diumenge i sense perdre el somriure, un dels
seus egos mort en combat. Una progressió cromàtica i rítmica que imprimeix a l'espectacle un ritme
trepidant.

Recita les didascàlies Arià Clotet, que acompanya l'actriu en el seu recorregut vidriós però fascinador i,
sobretot, generós: ho dóna tot barata cançons, això és, a canvi de res, just la presència còmplice d'un
públic embambat davant l'esclat lluminós supernova.

Cal dir que aquest espectacle no va néixer per al teatre, ans per ser una festa per als amics, per això
una de les versions que s'han fet és amb música en directe, menjar i beguda. El format quotidià de
l'espectacle no ho permet, però a la fi s'ofereixen cerveses al públic que ha entrat de franc i que en
sortir, si li ha agradat, pagarà de gust.
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Stoyanova és una força de la natura que desferma una tempesta de llampecs de talent que electritza la
sala i pessiga l'espinada de l'audiència

L'espectacle parla de la dificultat de l'emigrant d'obrir-se camí en el lloc d'arribada, tema d'especial
actualitat després de les últimes mobilitzacions, que posen en evidència una Europa excloent

Maria Stoyanova, en el primer “chakra” del seu espectacle, es tenyeix el cos
de vermell.
Avui
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