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Belles imatges sense text obren el Festival de Teatre de Sitges 

• 'Después te lo cuento' i 'White cabin', muntatges de la primera jornada

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER. SITGES

L'absència de la paraula va marcar la primera jornada del festival Sitges Teatre Internacional (STI),
celebrada divendres. Tant Después te lo cuento, un muntatge de teatre dansa protagonitzat per Mar
Gómez, com White Cabin, una producció de l'Akhe Theatre de Moscou, es comuniquen principalment
amb el públic per mitjà de les imatges. El text està absent en aquests dos muntatges.

La companyia de Mar Gómez narra una història d'assassinat i venjança a través d'una dansa
marcadament contemporània, que en tot moment se situa a la frontera amb el teatre. L'obra, amb sis
actors en escena, es localitza en un supermercat. Es tracta d'una proposta radical, amb diverses
escenes de gran bellesa i un desenvolupament argumental una mica confús.

En la coreografia de l'obra hi ha intervingut l'històric director Lindsay Kemp, una presència que es fa
sobretot evident en la llarga escena final, en què es produeix un atractiu ball festiu, amb núvia vestida
de blanc inclosa. El moment té el segell inconfusible del polifacètic home de teatre.

Después te lo cuento utilitza una banda sonora de ritmes molt contrastats, muntada amb massa canvis
bruscos. L'espectacle, coproduït amb el Fòrum-Ciutat, es veurà al Mercat de les Flors, en la
programació del pròxim Grec; allà gaudirà d'un escenari més ampli, cosa que en la seva estrena a
Sitges no va tenir i va suposar un fort handicap.

HUMOR SERIÓS
L'espectacle rus White Cabin és tan bell com fred. Dos actors i una actriu recreen tota mena de jocs en
escena, sense relació entre si. Ho fan amb el rigor i el ritual propis del millor teatre rus, i en més d'un
moment arriben a fascinar l'espectador. L'obra passa sense solució de continuïtat de la poesia a la
màgia, de la violència a la ironia. I, generalment, està tenyida per un humor seriós poc habitual entre
nosaltres.
És un muntatge de petit format acurat en els més mínims detalls, en què també destaca la il.luminació,
que busca en tot moment la creació de clarobscurs. En tot cas, White cabin s'esgota aviat en si mateix i
fa de la sorpresa la seva millor arma per mantenir l'atenció del públic. No és, per descomptat, una obra
per encendre les platees.
A la primera representació del festival STI, d'una hora de durada, hi va assistir la consellera de Cultura,
Caterina Mieras.
Un moment de l'obra russa White cabin.
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