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procrear. Però aquests ho-
mes no són déus, i la humili-
tat que l’escriptor demostra
en igualar-se a un insecte o a
una partícula de pols, no
tenen un paral·lelisme amb
l’actitud de la Cia. Basho.

de la peça aprofundeixen en
l’emergència d’entendre els
misteris de l’ésser humà, la
seva creació, les passions
que el dominen, la por a la
mort. Aquesta literatura, que
té com a context un apart-
heid caient a pedaços, iguala
tots els homes malgrat el
color de la seva pell i, amb
ells, tots els animals, i, per
fer-ho, es remet als mites on
déus i animals s’unien per

L
a primera peça de la
nova Cia. Basho, forma-
da per professionals de

llarga i consolidada trajectò-
ria, escapa de qualsevol in-
tent de concreció, ja que
God Dog es basa en la frag-
mentació de referents pictò-
rics i literaris, a més a més
del material físic que aporta
cada intèrpret.

Els textos de J.M. Coetzee
que llegeix Toni Cots al llarg

Crítica* dansa

Homes que no són déus

BàrbaraRaubertNonell

La manera com l’especta-
cle tradueix la igualtat pro-
clamada per Coetzee és a
partir de presentar tres cos-
sos de dona diferents, en
forma, en contingut i en mo-
viment, en un mateix pla
d’acció. El treball de grup ha
estat arriscat: en lloc de bus-
car un estil comú, com és
més habitual, hi ha hagut
l’expressa voluntat de pre-
servar les particularitats que

evoquen les diferents vivèn-
cies. Sense baixar a un pla
personal, hi llegim la història
de cada ballarina: en Bea
Fernández veiem les traces
del seu treball de desestruc-
tura del cos amb Carmelo
Salazar; en la dura feminitat i
la precisió energètica de Leo
Castro, el seu pas per la
companyia de Sol Picó; en
Carme Torrent veiem Andrés
Corchero i Rosa Muñoz.

Totes tres estan molt bé en
la seva pell, malgrat repre-
sentar idees totalment dife-
rents del que és un cos i de
com s’ha de mostrar. Però
no existeix diàleg i la frag-
mentació és total, com si fos
una natura morta barroca
de peces sense cap relació.

*
‘God Dog’, CIA. BASHO. MERCAT
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En lloc de buscar
un estil comú han
volgut preservar
les particularitats

Connexióteatral
ElCentroDramáticoNacionalaterraalTeatreTívoliamb
‘Unenemigodelpueblo’d’Ibsen i ‘Marat-Sade’deWeiss

Ramon Palomeras
MADRID

És cert que el Tívoli ja va aco-
llir una producció del Centro
Dramático Nacional (CDN)
titulada La visita de la vieja
dama fa set anys, però no
s’ha d’oblidar que va ser en el
festival Grec, recorda Maria
Josep Balañá, responsable
del teatre barceloní. Ara
l’acord a què han arribat el
recinte privat i l’ens depen-
dent del ministeri de Cultu-
ra va de debò. “Es tracta d’un
experiment, però ben segur
que no serà flor d’estiu”, diu
convençut Gerardo Vera, di-
rector del CDN.

El cas és que dues de les
produccions més emblemà-
tiques del CDN aterraran al
Tívoli. Un enemigo del pue-
blo, de Henrik Ibsen, i Ma-
rat-Sade, de Peter Weiss,
posaran a prova el públic
barceloní i els nervis de
Vera. No debades, com re-
corda, la capacitat del Tívo-
li –1.200 butaques– supera
els aforaments conjunts
dels teatres María Guerrero
i Valle-Inclán, les seus del
CDN. Però confia en el pú-
blic barceloní –“molt tea-
tral, format, informat i
agraït de veure teatre en
castellà”– i en el boca-ore-
lla, cabdal en l’èxit de qual-
sevol peça teatral.

Però que no s’espanti, ate-
ses les paraules de Balañá:
“Hi ha públic més que sufici-
ent a Barcelona per a
aquests dos espectacles. A
més, tenen dret a veure les
grans produccions públiques
i de qualitat que fa el minis-
teri de Cultura, d’altra banda
de tothom”. L’obra d’Ibsen,
en la versió de Juan Mayorga
i direcció de Gerardo Vera,

s’estarà al recinte barceloní
de l’11 al 29 d’abril, i el públic
tindrà l’oportunitat de veure
un gran actor català que tri-
omfa a Madrid, com Fran-
cescOrella,quefaelpaperde
doctor Stockmann. L’obra

de Weiss, en la versió d’Al-
fonso Sastre i dirigida per
Andrés Lima, hi romandrà
del 3 al 27 de maig. El CDN
costejarà els desplaçaments
i l’estada de l’equip, com en
qualsevol altra gira, i tant els
uns com els altres aniran a
tant per cent de taquilla.

Aquest acord no deixa de
ser fruit d’una lògica evolució
del CDN. Després de les pro-
duccions pròpies que han ser-
vit per cohesionar l’equip i
després de realitzar copro-
duccions amb companyies
privades (la Fura dels Baus o
Animalario) i acords d’exhibi-
ció, Vera recorda que el se-
güent pas, talment “una obli-
gació”, era l’exportació. En
aquest sentit recorda com

l’Institut Nacional de les Arts
Escèniques i de la Música va
firmar un acord amb el TNC
pel qual es donava prioritat
als projectes de l’organisme
oficial a l’hora de desembar-
caraCatalunya.Aquestacord
va permetre portar a aquesta
sala pública Divinas pala-
bras, de Valle-Inclán, l’estiu
passat. I és aquí on Vera es va
adonar que la connexió Ma-
drid-Barcelona era viable.

“Cert que el públic barce-
loní estava al principi com a
l’expectativa, però va aca-
bar dret aplaudint. Visca el
teatre! Visca Valle-Inclán!,
cridaven al final de la fun-
ció. Crec que amb Divinas
palabras vam trencar el
gel”, recorda Vera. ■

“Hihaproupúblic
aBarcelonapera
aquestsdos
espectacles”,
afirmaMaria
JosepBalañá

Elteatre
d’unpoeta
L’Espai Escènic
Brossa produeix
‘El mentider’, de
Jean Cocteau

Teresa Bruna
BARCELONA

Ens citen al bar Pastís, el bo-
cinet de França símbol he-
roic i resistent d’una Barce-
lona que se’ns escapa. “Us
hem canviat el recorregut
per fer-vos passar per l’Arc
del Teatre i venir aquí. No-
més heu d’imaginar que la
claror és de matinada i no de
migdia”, diu Hermann Bon-
nín. Un lloc ideal per pre-
sentar una obra de Jean
Cocteau que “com el Pastís,
és un estereotip d’aquell
París que hem estimat tant
els barcelonins”. L’obra és
diu El mendider, variacions
sobre l’engany i aplega els
monòlegs El mentider, El
Fantasma de Marsella, El
vell indiferent i un fragment
d’Els monstres sagrats. Els
diu Rosa Renom amb la pre-
sència de l’Abel Coll “que in-

terpreta amb els seus silen-
cis”, assegura Damià Bar-
bany,directorde l’espectacle.
S’estrena el 12 d’abril.

“El primer monòleg incre-
pa el públic i el tracta de fals.
El deixa desconcertat, no
sap si se l’està vacil·lant!”, ex-
plica Barbany, un altre “este-
reotip de la Barcelona dels
70, del Barri Xino i recordat
activista de les mogudes del
Diana”, fa memòria Bonnín.

“Hi ha moltes menes de
mentides. No és el mateix
dir que a Orient hi ha uns
Reis Màgics que armes de
destrucció massiva”, diu
Rosa Renom, a qui li ve molt
de gust dir mentides en un
moment en què tot ho
veiem en directe. “És com
recuperar un món personal
que hem anat perdent”.

Bonnín descriu Cocteau
com un poeta del cinema, de
la música, de la plàstica i de
la pròpia poesia. Només afe-
gir que l’Espai Brossa també
és un poema, reconfortant
com el Pastís. Mentre hi si-
guin, aquella Barcelona no
desapareixerà del tot. ■

Rosa Renom i Abel Coll interpreten (amb veu i silenci) un dels
monòlegs amb un joc de llum i ombres ■ JORDI SALINAS

Francesc Orella fent de doctor Stockmann a ‘Un enemigo del pueblo’ ■ ROS RIBAS


