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T E A T R E

‘Tractat de blanques’

La síndrome
del camaleó

Francesc Massip

‘Tractat de blanques’, d’Enric Nolla.
Actriu: Teresa Urroz. Espai sonor:

Laura Teruel. Espai escènic: Ramon
Simó. Direcció: Magda Puyo. Sala

Beckett, 17 d’octubre.

Fa pocs dies vaig tenir ocasió de veure al
teatre Galileo de Madrid Pullus, versió caste-
llana d’El color del gos quan fuig, de Beth Escudé,
que el 1997 es va presentar a la Sala Beckett i
que posa el dit al forat de l’estranger empès a
l’exili constant, físic i anímic; un exili que
afecta fins i tot els somnis i l’imaginari per-
sonal. Un tema incòmode, perquè és actual i
quotidià, que Tractat de blanques aborda, també
a la Beckett, amb una bona dosi d’humor que
no desdiu de la cruesa de la tragèdia plante-
jada. És el que podríem anomenar síndrome
del camaleó: l’individu, en una situació de
precarietat vital, sent, amb una intensitat su-
perior, la pressió de l’entorn fins al punt de
voler renunciar al que el particularitza per
fondre’s en la norma general imperant. És
una situació de violència íntima per la qual
molts, en un moment o altre, hem passat com
a joves rebels que ens hem resistit a les cotilles
socials o com a individus pertanyents a una
cultura minoritzada que ha de combatre
aferrissadament per no sucumbir al motllo de
la majoria (sobretot quan, ai!, és absoluta), un
motllo vanitós erradament afavorit pel po-
ti-poti de la cultura global.

Tot això s’agreuja, és clar, quan a més apa-
reix el factor ètnic, com succeeix avui al cor de
les nostres ciutats, on s’està generant una

alarmant xenofòbia fins i tot en el marc que
és el laboratori fonamental dels canvis d’acti-
tud: l’escola. En un context tan preocupant de
solapada violència racista, s’explica la volun-
tat de negar-se que experimenta la protago-
nista de l’obra de Nolla. L’encarna amb una
inusitada energia Teresa Urroz, una actriu
poc vista als nostres escenaris que fa un tre-
ball sòlid i demostra una amplitud de regis-
tres i una versatilitat singulars, que l’habilitat
de la directora, Magda Puyo, ha ressaltat al
màxim. Així, aquest desig de transformació
s’expressa, metòdicament i redundant, a tra-
vés d’un calidoscopi d’accions d’alta signifi-
cació, com el gest emblemàtic d’espolsar-se el
cap i el cos o de netejar-se fins al paroxisme els
braços i les mans com si es volgués escórrer la
pell fins a eliminar-ne el pigment que identi-
fica el personatge. O com l’ensumar obsessiu
propi d’un gos de caça usat com a exorcisme
per allunyar les olors característiques del
nouvingut que, per ser diferents, hom quali-
fica de pudors. O l’acció d’anar posant tram-
pes per atrapar uns ratolins que no són altra
cosa que els fantasmes de la protagonista que
li recorden les seves arrels i la seva pertinença.
Així anem entrant en l’espasmòdica obsessió
de la immigrant que ha adoptat la fesomia de
blanca, racista com la qui més, i que ha assu-
mit, aparentment sense fissures, l’actitud xe-
nòfoba del país d’acollida. És clar que el crit
dels orígens, vibrant espai sonor de Laura Te-
ruel, acabarà posant contra les cordes l’es-
cindida treballadora en precari, i la ratera de
la integració es farà miques. El text de Nolla,
captingut i reiteratiu, és fet de blancs i negres,
únics colors de l’escenificació: el vestit negre
de la treballadora que es fa passar per blanca,
i l’esponjosa escenografia de parets, fluores-
cents i capses blanques, un límpid espai de
Ramon Simó on, com en una bassa de llet,
xipolleja excitada la immigrant memoricida.
Però, i els grisos? A Tractat de blanques trobem
a faltar matisos, el color del mestís, bé que la
descarnada contundència de la denúncia té la
virtut de remoure la mala consciència occi-
dental, ara més que mai sota judici.
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Dover presenta disc a la
Universitat de València
Ester Pinter
VALÈNCIA

El Vicerectorat d’Estudiants
de la Universitat de València
ha organitzat per a aquesta
setmana, en la ja tradicional
Festa de Benvinguda, un
ampli repertori de concerts
que culminarà dijous vinent
amb l’actuació del grup
madrileny Dover a la plaça de
Bous. Liderat per les germanes
Cristina i Amparo Llanos,
Dover presentarà el seu darrer
i tercer disc I Was Dead for
Seven Weeks in the City of Angels,
després d’haver-ho fet ja a
Oviedo i a Saragossa. A
l’escenari de la plaça de Bous
acompanyaran Dover els
valencians Bajoqueta Rock. La
recaptació del concert, a 500
pessetes l’entrada, s’adreçarà
al projecte Defensors dels
Drets Humans en Perill,
d’Amnistia Internacional, i a
la campanya Adéu a les
Armes, coordinada per
Intermón, Metges Sense
Fronteres, Greenpeace i AI.
També, dins les activitats
musicals programades per a
aquesta Setmana de
Benvinguda a la Universitat,
la Sala Roxy acollirà el mateix
dijous els Big Soul i el dia
anterior hi actuaran Ariel Rot,
juntament amb les bandes La
Habitación Roja i A Ser
Possible.
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Festival en favor dels
infants del Camerun
Redacció
BARCELONA

El festival de dansa i música
que es farà divendres i
dissabte que ve a Barcelona i
Santa Coloma de Gramenet
servirà per recaptar fons
destinats a un projecte
educatiu al Camerun. El
cartell del certamen comptarà
amb l’actuació del grup de
dansa Apalache Feet First
(Regne Unit), el conjunt
musical Opera Bible (Itàlia),
els mexicans Juan Carlos i
Rubén Olivera, el
costa-riqueny Rafael Zamora i
la companyia de dansa
catalana Sarabi.
Els fons recaptats els
gestionaran l’ONG Kentaja
–que ajuda els nens i nenes
abandonats, disminuïts i
sense sostre del Camerun, als
quals ofereix en els seus
centres de Nkongsamba i
Baku un entorn familiar– i
ADANE (Associació per al
Desenvolupament de l’Àfrica
Negra), que actua
principalment en el món
educatiu. Amb l’ajuda
recollida pel festival, Kentaja
espera poder finançar
l’educació tècnica i
universitària de setze joves
camerunesos orfes que volen
cursar mecànica de
l’automòbil, fusteria i
costura, i que té un cost global
de 3,5 milions de pessetes (uns
21.000 euros).


