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Tom Stoppard és
un dels drama-
turgs anglesos
amb més projec-

ció. Va aconseguir el primer
gran èxit internacional amb
Rosencratz i Guildenstern
són morts (1967), una co-
mèdia protagonitzada per
dos personatges secundaris
de Hamlet que ell mateix
portaria al cinema l’any
1990. Les seves incursions
en el món del guionatge ci-
nematogràfic inclouen tí-
tols tan coneguts com ara
L’imperi del sol (1987) amb
Spielberg; l’adaptació de La
casa Rússia (1990), de Le
Carré, i Shakespeare in
Love (1998). El seu teatre
no s’ha prodigat gaire pels
nostres escenaris, però ara
estem d’enhorabona, per-
què podem veure Arcàdia
(1993) a la Sala Petita del
TNC, dirigida per Ramon
Simó.

Arcàdia és considerada
una de les seves millors
obres. Som a Sidley Park,
una casa de camp anglesa.
L’acció va i ve del 1809 a
l’actualitat i viceversa
sense sortir mai de la sala

Opinió

d’estar, en un canvi d’època
instantani que dóna al
temps el valor de quarta di-
mensió. Passem dels fets
que envolten la reconstruc-
ció del jardí de la casa a la
reconstrucció dels fets que
proven de fer-ne uns estudi-
osos un segle més tard,
amb la figura de Lord
Byron de fons.

És una peça rodona, en
la qual les idees i les emoci-
ons conviuen d’una manera
virtuosa. Stoppard aconse-
gueix que totes les discussi-
ons teòriques que interes-
sen els seus personatges
tinguin un correlat emocio-
nal de gran força escènica,
tot plegat en un llenguatge
molt ric i carregat de dobles
sentits. Traduir-lo al català
ha estat una d’aquelles dol-
ces tortures que et fan com-
prendre a fons la famosa
novel·la de Leopold Sacher-
Masoch que va suscitar el
terme masoquisme.

Stoppard és un virtuós
del joc verbal que s’acull a la
tradició shakespeariana. Ja
el 1979 havia escrit dues
obres complementàries en
aquesta línia: Dogg’s Ham-

let i Cahoot’s Macbeth. A la
primera trobem que els ac-
tors parlen un llenguatge
anomenat dogg. El dogg
conté paraules de l’anglès
corrent però amb signifi-
cats totalment diferents
dels que els assignen els
parlants anglesos. L’escena
presenta tres estudiants no
angloparlants que assagen
una representació de Ham-
let en anglès, és a dir, en
una llengua totalment es-
trangera per a ells. Normal-
ment en la mateixa funció
també es representa Ca-
hoot’s Macbeth: una versió
reduïda de Macbeth feta da-
vant els ulls escrutadors
d’un policia secret, el qual
sospita que els actors són
subversius que lluiten con-
tra l’Estat. Per acabar-ho
d’embolicar, Dogg’s Hamlet
també conté una escena de
quinze minuts de durada
anomenada 15 minute
Hamlet. És, en efecte,
l’obra sencera de Shakespe-
are abreujada en quinze mi-
nuts i tot sovint es repre-
senta en funcions indepen-
dents. No us perdeu
aquesta Arcàdia.

Enigmística
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El cicle multilin-
güe Poesia a la
galeria, coordi-
nat pel poeta Car-

los Vitale a l’M.X. Espai,
va assolint temperatures
altíssimes arran de la par-
ticipació de Sergio Gaspar
en un dels recitals. El cas
és que un poema seu, des-

tarotador per la seva sor-
didesa màxima, abocada
sobre una personalitat
cabdal de la política cultu-
ral catalana com és Fer-
ran Mascarell (a qui Gas-
par respecta molt, segons
va aclarir), va fer tremo-
lar els fonaments del
Palau de la Generalitat,

que té per veí l’M.X.
Espai. En sentir-se el ter-
rabastall originat per la
lectura de Gaspar, els
Mossos antidisturbis van
sortir a la plaça Sant
Jaume per posar-hi ordre
i, tanmateix, van compro-
var que la vida hi continu-
ava com si no res. I això

mateix passava a l’M.X.
Espai, per bé que l’astora-
ment dels assistents
–tots tan educats que van
fer com si no hi fossin– hi
creava una densitat ambi-
ental que es podia tallar
amb un bisturí psicoanalí-
tic. De fet, l’efecte del
poema terroríficament si-

calíptic de Sergio Gaspar
és comparable a la cons-
ternació causada per Dalí
a l’Ateneu Barcelonès en
qualificar Àngel Guimerà
de mamarratxo pelut. I
l’eco de la proesa literària
de Gaspar es va expan-
dint, i ja en corren versi-
ons apòcrifes.

Sobre Gille-Henri Polge

Les pells de l’equilibri
Neus Ràfols

La Kowasa Gallery
exposa En la recer-
ca de l’equilibri fins
al 25 de maig: una

selecció de 51 fotografies de
Gilles-Henri Polge (París,
1946) que congelen, en
blanc i negre, l’eteri vol
d’acròbates i atletes flotant
en un món ingràvid.

Com el mite grec d’Ícar,
els equilibristes captats per
la mirada de Polge cerquen
deslliurar-se de la baula hu-
mana de la gravetat. El fotò-
graf, alhora que plasma
l’anhel d’ingravidesa dels ar-
tistes i atletes, també retra-
ta la tensió muscular que els
fa mortals, com la cera que
es fon quan Ícar vola de cara
al Sol, i delata la seva condi-
ció d’animals terrestres. I és
aquesta la contradicció que
capta l’objectiu de Polge en la
paràbola del vol o en el mo-
ment àlgid de l’elevació: l’evi-
dencia que el moviment lliu-
re és fruit d’un esforç humà.

“Tot va començar com
una atracció envers aquests
cossos que juguen amb la
gravetat, que s’atreveixen a
desafiar les forces de l’uni-
vers. Una fascinació per
aquests artistes virtuosos de
la llibertat i la coacció”, ex-
plica Polgen, que va explorar
les pells de l’equilibri des del
1987 fins al 1999, amb una
Leica M6, i furgant en els fes-
tivals de circ de Montecarlo,
París i Verona, i en el d’arts
acrobàtiques de la Xina quan
el fotògraf hi va ser convidat
per una associació d’aquests
professionals. “L’acrobàcia
és universal en el temps i en
l’espai, és una imatge del
món”, remarca.

L’esguard de Polge també
congela el degoteig del temps
durant el desenvolupament
de l’exercici de l’atleta o
l’equilibrista. Un moment
que esdevé fugisser per a la
retina del voyeur, però dila-
tat de centèsimes de segon
per a l’executor del vol. “Fo-
tografiar els acròbates era
entrar en el seu temps, que
no és el mateix que el de l’es-
pectador”, detalla l’artista,
que el 1987 va deixar la seva

faceta de fotògraf professio-
nal publicitari per explorar
els camins de la fotografia ar-
tística.

La selecció de les 51 obres
acaba amb una sèrie titula-
da Branches (Branques),
del 1999, en la qual l’autor
utilitza les geometries ges-
tades de manera natural per
branques d’arbres per crear
idiogrames d’un alfabet ima-
ginari, utòpic, només codifi-
cat per la subjectivitat de
Polge. L’artista també utilit-
za els perfils de les escorces
per reconstruir l’imaginari
del seu cervell, unes peces
amb les quals va fer ins-
tal·lacions més grans en al-
tres exposicions.

Tant la sèrie Acrobates en
spectacle (Acròbates en es-
pectacle) i Plongeurs (Sub-

marinistes) com la de Bran-
ches estan constituïdes per
fotografies en blanc i negre,
perquè segons Polge, aquest
contrast “més artificial, per-
met expressar i exprimir
una visió més personal”.

La selecció dels acròbates
va ser presentada per prime-
ra vegada en una exposició
individual a Montecarlo el
1998 i posteriorment va
anar itinerant per les galeri-
es franceses de la FNAC fins
al 2002. El fotògraf actual-
ment continua explorant la
riquesa visual de l’acrobàcia
i la dansa, i treballa en un
projecte artístic i etnogràfic
nou: captar els signes i els
rastres de les ciutats.

Precisament, el Musée
National des Arts et Traditi-
ons Populaires de París ja li
ha comprat 70 fotografies de
grafits sexuals esgrafiats
sobre murs parisencs, i al-
guns de captats a Barcelona.
De les pells de l’equilibri, la
mirada de Polge passa a en-
dinsar-se en les epidermis de
les metròpolis. Esperem que
l’esguard de la seva Leica
desembarqui novament a
Catalunya.

Una de les obres de Gilles-Henri Polge. SP

Els equilibristes
captats per
Polge cerquen
deslliurar-se
de la gravetat
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