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La dansa contemporània alemanya sedueix a Sitges 

• L'espectacle 'Die zecke', d'Anke Glasow, va entusiasmar el públic

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER. SITGES

Un magnífic espectacle alemany que uneix dansa i teatre, Die zecke, i un altre en la mateixa línia, Piel
de arena, van marcar la jornada de dimecres passat del festival Sitges Teatre Internacional (STI). El
primer, d'una qualitat excepcional, va ser rebut amb grans ovacions i part del públic es va posar dret. La
jornada es va tancar amb l'estrena de Desencant, un muntatge teatral de Glòria Balañá sobre la família,
que no va respondre a les expectatives.

La dansa contemporània va exhibir dues de les seves cares. Per un costat la més mediterrània, colorista
i festiva de Piel de arena, un muntatge de la directora italiana Simona Quartucci sobre el món del plaer
en les seves diferents versions. I per un altre la del muntatge d'Anke Glasow, d'una gran duresa i
moviments rotunds.

Sara García, Iva Horvar i Idurre Azku protagonitzen Piel de arena, un muntatge que juga amb el text, el
vídeo i la música. L'obra es veu i se sent amb plaer, d'acord amb els seus objectius. El plaer físic,
l'intel.lectual i l'artístic són alguns dels temes que aborda la Companyia Rasatabula, dirigida per
Quartucci. És un espectacle amb aires de festa mediterrània que submergeix els espectadors en una
atmosfera de diversió. L'obra és una coproducció de l'STI amb el Mercat i es veurà a l'espai municipal
barceloní.

També el text forma part de la representació de Die zecke. Ironia, humor negre, poesia i també violència
formen part de l'obra, en què els seus dos protagonistes són tan bons ballarins com intèrprets. Cada un
dels textos, relacionats amb la quotidianitat, exerceix d'avanç a la interpretació que seguirà. Moviments
nets i rotunds marquen una representació que posa totes les dificultats imaginables als actors, i que
Sven Sorring i la mateixa Anke Glasow resolen de manera impecable.

La representació es va acabar amb grans ovacions i la sensació d'haver vist un dels millors treballs en el
camp de la dansa contemporània europea.

LA CRISI DE LA FAMÍLIA
Glòria Balañá firma la dramatúrgia i direcció de Desencant, una obra sobre les relacions familiars que
també utilitza textos de Sara Kane, Koltès i Jodorowsky. Isabelle Bes, Mònica Marcos i Albert Pérez són
els intèrprets d'un muntatge que s'inscriu en el Projecte Iceberg per a nous autors.

A través de tres fills s'exposen les misèries d'una família tradicional: odis, submissions, frustracions,
falta de comunicació, hipocresies. Però Desencant ofereix un greu desgavell a l'hora de concretar
problemes: els que s'hi exposen tenen poc a veure amb la realitat actual. Més aviat semblen propis del
teatre d'O'Neill o Tennessee Williams, però sense la profunditat psicològica d'aquests autors.

La direcció de Balañá és massa transcendent i imposa uns silencis allargats que omplen de tedi la
representació. Hi ha bones intencions, però possiblement falta més humilitat a l'hora de crear el
muntatge.
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La ballarina Anke Glasow i Sven Sorring, en un moment
de l'obra.
DIEGO CALDERÓN
 EL PERIÓDICO DE CATALUNYA
Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques


	La dansa contemporània alemanya sedueix a Sitges
	• L'espectacle 'Die zecke', d'Anke Glasow, va ent�
	GONZALO PÉREZ DE OLAGUER. SITGES

	LA CRISI DE LA FAMÍLIA


