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gegant per on passen
també algunes projeccions.
Escolten la conversa entre
els camioners i amb gent
de fora, que varia segons la
realitat del país. Passen
fronteres, posen cadenes,
entren en un túnel de ren-
tat, canvien rodes si cal...
L’experiment es va presen-
tar al Festival d’Avinyó
2006 i fa més de dos anys
que volta per Europa. Els
xòfers són búlgars i hi ha
traducció simultània.

Al treball previ de localit-

zació d’espais, de Barcelo-
na els ha interessat una
zona del port nou, un túnel
de rentat, Mercabarna, una
benzinera de Bellvitge...
Signa l’espectacle Stefan
Kaegi, cofundador de Rimi-
ni Protokoll, un col·lectiu
d’artistes que va néixer
“per canviar el món sense
que ningú se n’adoni”.

Kaegi va visitar Barcelo-
na fa un any amb Mnemo-
park, que mostrava una
ciutat i els seus habitants
des d’un tren miniatura.

La proposta de Kaegi,
que s’inclou al segon cicle
Radicals Lliure de nova cre-
ació escènica, una dotzena
d’espectacles de llenguatges
molt diferents que s’oferei-
xen des de l’Espai Lliure,
està assolint una merescu-
da expectació. És una bona
notícia, tenint en compte
que Barcelona no és ciutat
on sovintegin aquests re-
bels agosarats que aposten
per la investigació i experi-
mentació de nous recursos
escènics. Alguns d’aquests
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Quarantaespectadorsviatgenenuncamióper
assistiral’obra‘CargoSofia-Barcelona’,queja
havoltatperEuropaiaraarribaaCatalunya
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Avui, a dos quarts de vuit
del vespre, un gran tràiler
sortirà de la plaça Margari-
da Xirgu amb un carrega-
ment ben especial: el públic.
Hi ha dos conductors, com
en els grans viatges. Un dels
laterals és de vidre transpa-
rent. A l’altre, cadires per a
poc més de 40 persones.

Els espectadors veuen el
món exterior com si ho fes-
sin a través d’una pantalla

Elsviatgersveuen
elmónexterior
comsihofessina
travésd’una
pantallaqueésla
paretdelcamió

creadors catalans són re-
buts amb els braços oberts
a Europa, mentre que a
casa tenen problemes per
trobar canals d’exhibició.

Un d’ells, Roger Bernat,
va obrir el cicle amb un joc
molt agradable de partici-
par-hi: Domini públic (enca-
ra es pot repescar a primers
de maig) i ahir, Joan Baixas,
pintor i director d’escena en
actiu des de fa més de 30
anys (La Claca), sorprenia
amb la improvisació en
estat pur amb Brindis per

Stefan Kaegi, investigador incansable i sempre somrient, creu
que el teatre és un bon espai per a l’estudi social ■ BORIS HORVAT

“Nobusquemelvirtuosisme”
StefanKaegi
comparteixlesseves
creacionsambun
públic imprescindible
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Stefan Kaegi parla de quoti-
dianitats properes i del món
que les envolta, a través del
públic. “Sense públic no hi
ha teatre. Qui vol creure que
és al darrere de la quarta

paret, s’oblida que això no
és una pel·lícula”. Els seus
treballs canvien en funció
dels assistents: “Vivim en
una societat tan teatralitza-
da que som espectadors des
de menuts. I cadascú porta
el seu aparell de lectura te-
atral al cap. Un dels nostres
espectacles crea una con-
versa entre un espectador i
un call-centre-operator de
l’Índia. Cada dia neix un
nou guió d’una hora de du-
rada!”. Amb tot, no són im-

provisacions: “Ens calen
mesosd’investigaciópertro-
barelsmaterials ielscontin-
guts. Els assajos per donar-
li forma ens prenen menys
temps, perquè no busquem
el virtuosisme”. Li interessa
el treball de Roger Bernat,
amb qui va compartir confe-
rència al Goethe Institut:
“No he vist els seus especta-
cles, però m’encanta el seu
concepte, això de fer obres
amb taxistes de diferents
ciutats! Així, el teatre es

transforma en un aparell
d’estudi social”.

El Rimini Protokoll es de-
fineixper“introduir l’arta la
realitat quotidiana tot ob-
servant el públic que l’està
contemplant”. Consideren
lesaccionsunèxitquans’es-
borra la línia que separa “el
que està manipulat del que
és real”. Kaegi ha confiat
Cargo Sofia Barcelona a
Jörg Karrenbauer, perquè
està molt ocupat en una
nova creació. ■


