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tual d’un autor com Ibsen.
Por escènica a deixar freda
la platea amb una obra que
és un continu xoc dialèctic
entre la castradora accepta-
ció de l’statu quo i l’impuls
de trencar els tabús. El recel
envers les idees empeny a
subratllar el món dels sen-
tits, molt més fàcil de desco-
dificar pel públic. El camí és
impregnar el muntatge de
sensualitat, erotisme, con-
duir les relacions dels per-
sonatges a través de la pell,
com si fos un melodrama
amb aquest punt bigger
than life de Fassbinder. En
aquesta atmosfera carrega-
da de Prozac i Viagra es mo-
uen els protagonistes. Pot-
ser no és la millor com-
binació per a una actriu com
Emma Vilarasau. Ficada en
una descontrolada espiral
d’emocions, es mostra amb
tots els seus defectes i amb
poques de les seves prova-
des virtuts. Una actuació
histriònica des del primer
minut, com la Taylor de Qui
té por de Virginia Woolf?
Quan la intensitat està justi-
ficada, passa desapercebu-
da en un treball amfetamí-
nic. Pura fugida endavant.

Espectres
D’Ibsen. Dir.: Magda Puyo.
Teatre Romea, 21 d’abril.

La sentència de Henrik
Ibsen és inapel·lable:
una societat esclavit-

zada per la doble moral, per
la hipocresia, no té salvació.
Ibsen va convertir la seva
obra en una croada contra
aquesta malaltissa llosa de
mentides i silencis interes-
sats, però va ser Espectres
el text que mostrava aquest
virus col·lectiu amb més
cruesa. Molt precís devia ser
el dard acusador, perquè el
text va ser rebut el 1881 amb
un considerable escàndol.

Ha passat més d’un segle
i Espectres manté intacta la
seva capacitat de reflexió
sobre l’asfíxia que la moral
exerceix sobre l’ètica. Pot-
ser Magda Puyo no n’està
tan convençuda. La seva
versió d’aquest “drama fa-
miliar” conté tots els gad-
gets de la dramatúrgia con-
temporània per connectar
amb la imprecisa sensibilitat
estètica del públic del 2008.
Ja ningú creu en la capacitat
de l’espectador de delectar-
se amb la severitat intel·lec-
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Elcostatsalvatge
Joan Baixas i Agustí Fernández improvisen al Lliure
amb pintura i piano a l’espectacle ‘Brindis per Zoé’

Andreu Gomila
BARCELONA

Entrem a l’Espai Lliure i hi
trobem Joan Baixas, al cos-
tat d’una taula plena d’am-
polles d’aigua i una de Gin
Xoriguer, que dóna ordres
als il·luminadors. Agustí
Fernández resta assegut,
obedient, al piano. Jazz
Olave, a sobre d’un terra
ple de diaris rebregats, se’ls
mira. Ella és la representa-
ció de Zoé, la noia brasilera
que Baixas va conèixer a
São Paulo fa uns anys i a
qui ha dedicat un brindis,
metàfora d’un element de
les nostres vides, de tots: el
costat salvatge. Passa que
la Zoé real va assassinar el
seu marit i, arran del xoc,
“no parlava, sinó que imita-
va el cant dels ocells”.

“Zoé és el costat salvatge
de les persones, de la vida.
És com si la nostra civilit-
zació l’hagués bandejat,
però és present arreu, en
els pobles, les religions, les
relacions afectives”, mati-
sa l’artista plàstic i drama-
turg durant un breu des-
cans. La figura d’aquesta
noia brasilera li ha servit
per palesar que “el costat
salvatge sempre està espe-
rant rere la porta”.

I és que no només Lou
Reed s’ha passejat pel cantó
més amagat de la vida, en-
cara que en el seu cas es
tractava més aviat de la
banda més lúdica. Baixas i
Fernández ho intentaran a
partir de demà a través
d’improvisacions de pintu-
ra i piano. L’un farà de pre-
sentador i s’instal·larà dar-

rere una pantalla. L’altre
s’enganxarà a les tecles d’un
Steinway. El muntatge té
quatre parts i serà tan im-
provisat que ni tan sols han
assajat seriosament, ni co-
mentat que farà l’un o què
deixarà de fer l’altre. “Ca-
dascú té el seu patró”, indi-
ca Baixas. “Cada funció
–n’hi ha sis– serà diferent”,
avisa el creador teatral.

Espontani i consistent
Fernández, avesat a musi-
car espectacles escènics,
sobretot amb el coreògraf
Andrés Corchero, reco-
neix que mai no havia fet
en teatre un experiment
tan a pèl com el Brindis
per Zoé. “Serà una cosa
espontània, però no pas
inconsistent”, matisa el
pianista.

El focus de l’espectacle,
tanmateix,estaràdirigitcap
a les pantalles de Baixas i els
traços que hi imprimeixi. Fa
quinze anys que treballa
pintant als escenaris de mig
món. No obstant això, no
sent cap mena de rancúnia
cap al seu amic Miquel Bar-
celó, que, amb el ballarí
Josef Nadj, va fer el mateix
que Baixas al Festival d’Avi-
nyó del 2006, amb molt més
ressò del que pugui tenir ell.
“Tot l’art viu de la còpia: les
tècniques s’han de copiar,
s’han d’afusellar”, diu.

La nova passió de Baixas
pel Brasil tindrà una rèpli-
ca d’aquí a no res. Es dirà
Sertão i estarà basada en
l’obra Grande Sertão de
João Guimarães Rosa, la
gran novel·la brasilera del
segle XX. ■

Fernández (esquerra) i Baixas asseguts davant d’una de les pantalles pintades de l’espectacle ■ MARIA ÀNGELS TORRES

L’atmosfera que crea Magda Puyo no és la millor combinació
per a una actriu com Emma Vilarasau ■ PERE VIRGILI
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