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'I LA GALIGO', l'aventura indonèsia de Robert Wilson 

• Una llarga mirada a una cultura exòtica, amb teatre, dansa i música

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

CREACIÓ I DIRECCIÓ Robert Wilson
TEATRE Sala Fabià Puigserver (Lliure)
ESTRENA 20 de maig

Una mica més de tres hores de representació, sense cap descans. La nova aventura del nord-americà
Robert Wilson, un referent en l'avantguarda del segle XX, s'endinsa en la cultura ancestral d'Indonèsia.
Ho fa a través de la versió escènica (teatre, dansa, música i cants) de Sureq Galigo, un antiquíssim
poema èpic de l'antiguitat (6.000 folis) creat per la via de la tradició oral a la regió de Sulawesi, anterior
a la invasió islàmica. Espectacle tan bell com dur, que demana a l'espectador la seva voluntat de
permanència en el pati de butaques. Un descans o bé una representació més curta deixaria més bon
sabor de boca després de presenciar tanta bellesa acumulada i imaginació. L'espectacle, pràcticament
sense text, és pura creativitat i, per a un espectador local, sorprenent i exòtic.

Hi intervenen prop de 50 artistes indonesis i 15 d'ells recreen músiques i cants tradicionals asseguts a
terra. L'espectacle s'estructura en 12 escenes i explica amors principescs, lluites intestines, herois i
antiherois, la presència de déus; i, només de tant en tant, s'hi cola l'humor.

Wilson crea imatges d'una gran força, sempre recolzades en la música i en els temes cantats,
individualment o coralment. N'hi ha d'impactants, d'una execució gairebé coreogràfica i exhibint un
vestuari colorista. El creador d'Einstein on the beach relega a un segon pla la bella fredor present en
molts dels seus treballs anteriors per buscar referències de la cultura popular. Hi ha moments d'una
enorme vitalitat i impagable poesia, juntament amb escenes dibuixades gairebé a càmera lenta, per
nosaltres difícils de pair.

A l'espectador no l'hi posen pas fàcil. Tres hores immobilitzat en una butaca és molt temps, sobretot per
assistir a un espectacle de difícil comprensió argumental. Així i tot, les desercions van ser poques, i
l'ovació final va resultar gratificant. El treball a l'escenari és d'una gran exquisidesa i evidencia la fèrria
mà de Robert Wilson, el seu sentit de la teatralitat i la seva facilitat per crear un món sonor potent. El
Fòrum Ciutat hi intervé com a coproductor.

Un moment de l´obra
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