
n un breu d’agència podia lle-
gir-se l’altre dia que la policia
d’Amsterdam, a partir del se-

tembre que ve, deixarà de sancionar les
parelles que facin l’amor a l’aire lliure.

La imaginació es dispara. Més que
no pas la pròpiament eròtica, l’estricta-
ment literària. La que té a veure, doncs,
amb el reflex verbal en què, a efectes
positius o negatius, desdoblem la reali-
tat. I el qual és alhora sovint qui millor
prediu o anticipa la tal realitat. Com
quan, mig segle enrere, en ple nacio-
nalcatolicismo,

Miquel Martí i Pol, en el seu Roman-
ço, denunciava que «si ens besem pels
carrers / trontollaran les cases [...] vin-
dran guàrdies civils / dos frares del Re-
mei / i el sometent amb arma», en un
dels seus poemes més musicats i més
tombats en recitals de la Nova Cançó
per la censura franquista.O com quan,
en la voraginosa informalització
d’aquella dècada trepidant dels seixan-
ta, els Beatles, per mitjà en aquest cas
de la veu del seu bateria, Ringo Starr,
s’esgargamellaven cantant: «Why
don’t we do it in the road? No one will
be watching us! Why don’t we do it in
the road?»

Ja hi som arribats, doncs. Com tan-
tes altres vegades, aquella literatura
feta en el seu moment de provocació i
d’airejament de wish-ful thinking, és
ara silent testimoni d’un temps debo-
lit. Ni dir-ho ni fer-ho en públic no
comporten ja res d’escandalós ni de
maudit (almenys a Amsterdam). I la
policia d’aquesta ciutat tindrà per
missió primordial combatre el que
causi danys a tercers, no pas còpules
coram populo que, en principi, no
haurien d’importunar (ni excitar) nin-
gú.

Una altra cosa és com es regularà
aquest guany en tolerància. Perquè a
l’aire lliure tampoc no ha de voler dir
barra lliure.

Ni aquest engrandiment de l’esce-
nari potencial de l’activitat amorosa
no s’hauria tampoc de traduir en una
minva d’aquell espai de privacitat que
millor salipebra la relació entre els
amants.

E
A l’aire lliure

la columna | JOSEP MURGADES
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PUBLICITAT

rea Tangent és un exemple vàlid
d’una pila de joves creadors que
s’acosten a la trentena d’anys i
que desconeixen els moviments

marginals del teatre cabareter tan fecund
al sud de la Rambla de Barcelona de la
transició. Són una colla amb llenguatges
nous a la qual, tot i així, agrada fer un toc a
la tradició ben entesa. Si als anys setanta
la Cúpula Venus congregava una patuleia
d’artistes instintius, assedegat de llibertat
d’expressió, de transgressió a l’escena i al
carrer, ara és la Cúpula dissenyada per
Miquel Barceló (al vestíbul del Mercat de
les Flors), la que és testimoni d’una nova
eclosió creativa. L’ou ha rebentat i n’han
sortit noves criatures, genials, deformes,
inconformistes. Llançar el cos a la bata-
lla és, probablement, la darrera fórmula
que la gent d’Àrea Tangent ha trobat per
establir un pont amb programacions insti-
tucionals. En els currículums d’aquests
creadors hi ha festivals discrets però de
gran trempera com el Lola d’Esparregue-
ra i el Neo de Barcelona, i d’altres de refe-
rència inqüestionable, com el Grec i Tem-
porada Alta. L’ou ja balla.

Icones com Copi, Ocaña, Pavlovsky i
Christa Leem vivien en l’atractiva impre-
visibilitat. Depenia de com bufava el vent,
que tenien feina o decidien tenir-ne. Ac-
tuaven, nit sí i matinada també, voltant per
les sales més fosques i atrevides (les dels
semàfors que alertaven les noies si l’strip-
tease podia ser integral o bé calia frenar
perquè hi havia inspector de moralitat a la
barra del bar) cremant tot el que se’ls
plantava al davant. Anys d’excessos, de
provocació gratuïta. La Cúpula Venus
avui (oberta puntualment gràcies a la fi-
gura del cronista Gonzalo Pérez de Ola-
guer) continua recremada.

La valentia d’avui és la de proposar un
plat de llenties en un espai generalment
cool com el Mercat de les Flors, per on cir-
culen espectadors d’un cert academicis-
me contemporani, excloent, que mira per
sobre l’espatlla i clava les dents a la jugu-
lar al creador instintiu. L’inconformisme
no és exclusiva de la joventut. Marcel·lí,

À

Semolina Tomic, Roger Bernat o Marta
Galán fa, com a mínim, una dècada que
piquen pedra a la cada vegada més institu-
cionalitzada i políticament correcta carte-
llera catalana. És dur, sí, perquè imploren,
de moment, un racó.

Àrea Tangent és un grup de
nois que no trobaven lloc
on assajar ni presentar les
seves creacions. Des del
2002 que paguen lloguer de
la seva butxaca en un local
fosc i ombrívol del Raval.
A partir del 2003, van
obrir-lo amb caràcter expe-
rimental, i ara ja és un punt
clau en el mapa dels crea-
dors emergents. Estrenen
ells i també els que els en-
galipen creativament.
L’espai per donar-se a co-
nèixer és estret i hi ha em-
pentes. Del teatre comer-
cial i també de l’institucio-
nal i de l’alternatiu. Sovint
la solució és crear un festi-
val amb algun distintiu ca-
racterístic, emplaçat en un
indret concret. Són unes
coordenades vàlides que
troben el suport de distric-
tes o municipis (en cas de
ser fora de Barcelona) i que
permeten crear un circuit
entre els companys de
guerra. Àrea Tangent ha
trobat potser l’escletxa de-
finitiva: les creacions de
mitja durada es presenten
en espais poc convencio-
nals i serveixen com una
nova prova per donar a co-
nèixer el treball acabat.
A la inauguració de dime-
cres passat (que té un intri-
cat calendari fins al 30
d’aquest mes) una noia pas-
sejava un ou gegant entre
els espectadors (un bon
nombre de creadors, entre

ells). Uns armaris, cap tanca bé, estan ins-
tal·lats donant escalfor a la cúpula. Els ar-
tistes d’avui reivindiquen la seva poca tra-
ça en l’ebenisteria. Un estilisme tan im-
possible com la nevera d’en Copi. L’ou
d’avui també esquitxa. I la que ballarà!

L’ou com balla
la contra | JORDI BORDES

Joves creadors com els vinculats a Àrea Tangent marquen una nova generació d’artistes que
saben trobar escletxes en l’estret panorama tant institucional com públic del teatre català

Instal·lació situada al Mercat de les Flors. / MARC LLACH


