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La companyia La Vuelta presenta a l’Espai Brossa ‘K.O.S. (fer-se el mort)’
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Crispetes a la caverna
K.O.S.
(fer-se el mort)

F a unes setmanes parlàvem en
aquesta pàgina del performance i de

la profunda i benèfica influència que
aquesta expressió artística ha tingut en
allò que avui entenem per teatralitat.
Citàvem els noms de Pina Bausch, Bob
Wilson, Carmelo Bene, Jan Fabre, l’S-
quat Theatre, la companyia Carbone 14
i, a Catalunya, l’obra d’Albert Vidal i els
joves de la dissolta Companyia General
Elèctrica. Ara m’agradaria afegir-hi el
nom de la companyia La Vuelta, el ter-
cer espectacle de la qual es pot veure
fins el 23 de desembre a l’Espai Escènic
Joan Brossa.

Una altra de les coses que dèiem a
l’article esmentat era que en la perfor-
mance l’artista és un actuant que es
mostra a ell mateix sense necessitat
d’actuar. Faci el que faci –lesionar-se el
cos, caminar, cantar, mostrar-se a través
dels mèdia, exposar-se en una situació
determinada, parlar...– sempre és ell
mateix. Cal que el performer ens mostri el
seu treball des d’una actitud com més
allunyada millor del concepte teatral de
representar, fins i tot quan encarna un
personatge. L’espai, doncs, la relació
amb el públic, les modulacions de la
veu, les característiques del text i el
tractament del suport temàtic i/o argu-
mental, quan n’hi ha, han de ser forço-
sament diferents al que ens arriba des
d’una teatralitat que no estigui en con-
tacte amb la idea de performance. Tot ai-
xò, que em sembla que és cert, no passa
tanmateix de ser una descripció i no té
res a veure amb el concepte de qualitat.

Sovint assistim a propostes artístiques
que sorgeixen de la fascinació per un
llenguatge nou o per la suposada rup-
tura que encara és possible des de les
avantguardes històriques. Però també
sovint constatem de quina manera tot
plegat esdevé un miratge que s’esgota de
seguida en un pla únicament estètic. Dit
d’una altra manera: sota l’aparença de
modernitat moltes vegades el que se’ns
ofereix és una capsa buida, o una capsa
plena de tòpics que no arriben a encar-
nar-se o que no passen de ser una retò-
rica ingènua i ben intencionada sobre el
transcendent. És aleshores quan diem
que la “modernitat” (la modernor) no és
cap garantia de res pel simple fet que el
canvi que suposava en el seu origen s’ha
esgotat. El primer que va dir que els lla-
vis d’una dona eren com una rosa potser
era un geni; el segon era un imbècil.
Duchamp esdevé genial quan exposa el
famós urinari; exposar-lo per segona ve-
gada només pot ser ingenu o una estafa.

Dic això per fer evident en la mesura
del possible que l’espectacle K.O.S. (fer-se el
mort), dirigit per Marta Galán –creat i
interpretat per Mireia Serra, Núria Llo-
ansi i Xavi Bovés, en un espai de Joan
Ribas i música d’Òscar Albadalejo, amb
il·luminació d’Afra Rigamonti–, és jus-
tament al contrari. En aquest cas estem
davant d’una proposta d’altíssima qua-
litat, rigorosament concretada en una
forma artística tots els elements de la
qual tendeixen a afavorir-se mútuament
i a desenvolupar-se en una poderosa co-
herència. La factura és propera a aquest
teatre sorgit de l’impacte de la perfor-
mance, i, sortosament, en aquesta ocasió

la manera, la forma, és el fons mateix,
un fons que no esdevé ni discursiu, ni
grandiloqüent, tot i tractar ni més ni
menys que de la condició humana. K.O.S.
(fer-se el mort) és una petita meravella que
tothom que s’estimi el teatre ha d’anar
a veure amb urgència.

Estem davant d’uns creadors que do-
minen el llenguatge en què s’expressen
i que, contràriament al que sol passar,
no s’esgoten en l’enamorament de la
forma ni en la pedanteria del discurs.
Dels tres actuants que hi ha a escena
(més el músic), dos són perfectes: Mireia
Serra i especialment Núria Lloansi; a
Xavi Bovés potser li falta una mica de
presència, però en canvi està admirable
en la manipulació d’una nina i uns peus
de dona. Mireia Serra mereixeria un
deu, i, pel que fa a Núria Lloansi, feia
anys que no veia una actriu (una perfor-
mer) que s’ajustés tant a la proposta ge-
neral. Un deu amb matrícula d’honor.

LA CAVERNA

P erò, això de banda, el que té veritable
interès és la proposta general i la

demostració, palpable, que és possible
un teatre amb formes noves que, alhora,
ens parli del real, de la dimensió política
de l’ésser humà, sense haver de renun-
ciar a les subtileses d’una poètica deter-
minada ni a la constatació que allò que
finalment ens determina està lluny de
ser explicable a través de la raó. Explicar
la proposta en poques paraules em temo
que induiria a errors. Podria semblar
que K.O.S. és un espectacle pretensiós, i
no ho és gens ni mica. I no ho és perquè
no se’ns fa un discurs sobre la condició
humana, sinó que, invertint els termes,
el que aconsegueix és de mostrar-nos en
carn viva el dolor, el patiment, la gran-
desa, la misèria, la il·lusió i la meravella
d’aquesta cosa que no sabem i que tan-
mateix som i patim. Sexe, mort, elucu-

bracions intel·lectuals, avorriment,
amistat, desig, solitud, grandesa i peti-
tesa, cansament, ràbia, manipulació po-
lítica, crueltat, mentida, incomprensió,
records, subterfugis, desesper... Tot això,
i moltes altres coses, són presents a es-
cena des del primer moment i es van
desplegant davant nostre tot impli-
cant-nos en tant que espectadors.

La diferència que hi ha entre parlar
del patiment i veure’l és essencial. És la
diferència que hi ha entre un discurs
teòric i l’art. Quan, a més, aquest art re-
nuncia a les formes decimonòniques i
s’arrela en el gran trasbals artístic del
segle XX, tenint clar, però, que la forma
sola no és suficient, el que s’està fent és
dir-nos, ni més ni menys, que hi ha un
camí possible. Un camí que, lògicament,
té pares i avis. Naturalment que sí. Dar-
rere de K.O.S. hi ha Pina Bausch, hi ha
l’expressionisme, hi ha el millor del
simbolisme, hi ha Plató i Èsquil. Tomba
d’esquena la coherència del desenvolu-
pament, la solidesa del que se’ns diu, la
grandesa que s’aconsegueix quan amb
paraules i formes senzilles se’ns remet al
més amunt i al més avall possible.

La caverna platònica en què tots vi-
vim, transformada en un espai escènic
que inclou els espectadors, deixa de ser
un referent culte quan des del primer
moment esdevé un comentari fet des de
la senzillesa i un espai físic en què uns
éssers vius s’esforcen per entendre el seu
patiment i els miratges que tots solem
prendre per reals. I ho deixa de ser en-
cara més quan aquests éssers vius recla-
men el record, se saben mortals i fràgils:
ens dominen les olors penetrants
d’hospital i de malaltia, però aquestes
olors conviuen amb la també aromàtica
carn sacsejada pel desig i amb la carn
fresca i càlida dels infants. La fredor de
la mort i l’escalfor de la vida, la sensació
pregona d’inutilitat i d’abandó i la me-

ravella d’unes crispetes que, tanmateix,
sorgeixen a la caverna, que salten espe-
ternegant i que, pel miracle de l’art, es-
devenen el misteri més insondable de la
vida i, alhora, la il·lusió que ens perme-
trà de continuar.

Insisteixo; dient així, estem distorsi-
onant la proposta de la companyia La
Vuelta. I justament aquesta és la seva
grandesa: que allò que ens ofereixen
no és traduïble a cap altre llenguatge
sense pèrdues essencials. El que se’ns
diu és com se’ns diu, i com se’ns diu és
tan palpable, és tant un tros de carn
que glateix, que la idea de ficció que
s’usa esdevé, com sempre passa en el
gran art, més veritat i més significativa
que el real. Explicar amb paraules com
un ésser humà passa del riure al plor
mai no ens arribarà a donar la verita-
ble dimensió d’aquest canvi profund;
veure contraposats arguments basats
en la ràbia i la ira a arguments enten-
dridorament esperançats tampoc no
pot ser dit amb paraules. És quan ve-
iem aquesta dialèctica que adquireix
tota la seva dimensió. Perquè, efecti-
vament, no podem explicar allò que no
sabem, però en canvi sí que ho podem
sentir.

Marta Galán aconsegueix el miracle
de mostrar-nos uns éssers que senten i
els sentiments dels quals esdevenen
encara més punyents pel fet de no ser
representats, ja que, partint de la per-
formance, són ells mateixos. K.O.S., que
va ser estrenat al festival Sitges Teatre
Internacional, és el tercer espectacle de
Marta Galán i de la companyia La Vu-
elta. Jo no els havia vist mai, els des-
cobreixo ara, però el 1999 van fer Lu
blanc de lu groc, i el 2000 Desvínculos. Ara
m’estiro els cabells per haver badat
tant i aconsello tothom que no es deixi
perdre el que estan fent a L’Espai Joan
Brossa. Bravo!


