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L’avantsala
delamort

Què succeeix amb els
vells dins la nostra
societat? Què succe-
eix amb la gent que

ja no resulta rentable, que
ja no és prou fashion, amb
la gent que no té les seves
forces al cent per cent?
Doncs passen coses sem-
blants a les que passen a la
selva, potser no d’una ma-
nera tan immediata. És
cosa ben sabuda que ningú
no pot perdre el temps. Ob-
servo l’obra Long Life, que
el Nou Teatre de Riga, sota
direcció d’Alvis Hermanis,
ha presentat al Teatre Lliu-
re dins del Festival Grec, i
les reaccions del públic
oscil·len entre la conster-
nació i el riure.

Cinc actors –molt joves,
tot i que ningú no ho diria
veient l’obra– recreen el
món sòrdid d’un grup d’anci-
ans abandonats, tots ells
amb mancances físiques i
només acompanyats de les
seves dèries i d’una soledat
compartida, en determinats
moments angoixant, en al-
tres tendra.

Long Life, obra sense dià-
legs, diríem que muda, és un
exemple d’eloqüència, tant
pel llenguatge gestual dels
actors com de les reflexions
ètiques que suscita. L’obra
podria veure’s des d’aquest
angle social, però també po-
dria inscriure’s en el teatre
de protesta gairebé after-
punk, o dintre d’un cert tea-
tre de l’absurd pels matei-
xos comportaments dels
personatges.

La decrepitud on s’esceni-
fica l’obra, una habitació
amb cinc catres per on de-
ambulen els personatges,
cadascú amb els seus tics, té
alguns moments hilarants i
altres de ben patètics, recre-
ats sobre la base de la ma-
teixa experiència d’investi-
gació dels actors. En qualse-
vol cas és una lliçó
magnífica, que ofereix dife-
rents lectures, que convin-
dria que tota la societat
veiés, potser obligatòria-
ment. Diríem que podria
substituir un dia els infames
culebrons que dia rere dia
ens ofereix TV3.

El suec

‘LongLife’podria
veure’sdesd’un
anglesocial,però
tambépodria
inscriure’senel teatre
deprotesta

David
Castillo

P
er al diàleg entre objec-
tes i persones es fa im-
prescindible un alt grau

de negociació física, és a dir,
un espai de llibertat –a partir
de moviments inestables–
on tot pugui succeir. Aquesta
és la proposta de l’americà
John Jasperse, el convidat
d’enguany a la Caldera Ex-
press, un projecte internaci-
onal que des del 1999 realit-
za anualment el centre de
creació coreogràfica La Cal-
dera per estimular noves
formes de dansa i compartir-
les amb el públic en un marc
d’experimentació, i que, per
primera vegada, s’ha inclòs
en la programació del Grec.

Aixecar una escombra
amb el nas, seure entre deu
cadires, ballar amb els panta-
lons descordats... són la mena
d’escenes d’alt risc que els in-
tèrprets superen amb avide-
sa, humor, coneixement... i
una dosi d’improvisació:
aquestes són les eines que
Jasperse vol dels ballarins, ja
que és en el territori del que
és imprevist on el creador
troba la màxima potencialitat
escènica. En les seves obres
defuig tota teatralitat narrati-
va i la substitueix per un en-
llaç de situacions de la matei-
xa manera que s’encadenen
els pensaments, aquí conver-
tits en objectes i sensacions
que desemboquen en una
poètica del llenguatge físic.

Perquè “el cos és aquell
lloc on passa la vida”, s’ex-
plicava Jasperse en el vis-à-
vis amb els espectadors des-
prés de l’espectacle. I així ha
explorat la llibertat en la pre-
sa de decisions i també s’ha
compromès a alliberar-se de
les cadenes del consumis-
me, negant-se a comprar res
per a l’espectacle. Objectes
trobats, deixats o fins i tot al-
gun de robat, formen l’esce-
nografia-escultura de la pe-
ça, com la cortina de penja-
dors que fa de xarxa i de
mur, que projecta la seva
ombra d’orfebreria sobre les
parets blanques de la Sala
Zero. L’ombra s’esvaeix quan
s’acaba l’espectacle, però el
treball queda en les sensaci-
ons dels que l’han viscut.
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el territori del que
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Paraulesmajors
Avinyósumaa lessevesmonumentalsmurallesun
monumenta laparaula: ‘LesParavents’, de JeanGenet

Teresa Bruna
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Les Paravents ens segresta
quatrehoresd’unatardapin-
tada de molts colors, però les
expectatives d’aquest anun-
ciat Genet-Fisbach són altes
i ens hem proposat saber
una mica més de teatre cada
dia. També s’ho ha proposat
Àlex Rigola, que ha canviat
uns dies de Grec per Avinyó,
després del seu impactant
2666, més llarg que Les Pa-
ravents. “He vingut a obser-
var i aprendre. És un gran
festival, imprescindible per
als qui busquen creativitat”,
ens diu.

A l’entrada del teatre, di-
vendres a la nit, ens oferei-
xen uns prismàtics. “Els he
fet portar per recordar
aquell teatre d’abans, on
acompanyava la meva àvia”,
havia dit Fisbach. Són per
observar les marionetes que
interpreten prop d’un cen-
tenar de personatges. Te-
nen el gest immòbil, però
molt expressiu.

Les Paravents se situa en
el context de la guerra d’Al-
gèria, “tot i que Genet no
pronuncia la paraula Algè-
ria en cap moment”. Genet
era visionari: sense posar la
paraula Algèria, es pot situ-

ar a qualsevol lloc. I en
aquests moments, la triste-
sa, la lluita per sobreviure,
la tortura i l’ocupació conti-
nuen vigents. Tres actors
interpreten els personatges
que no surten a la història.
Tots tres travessen el de-
sert, tots tres busquen el
seu lloc. No són ni colonit-
zadors ni independentistes.
Roben per sobreviure. En el
seu camí vital, cap a l’amor,

cap a la presó i, finalment,
cap al país dels morts,
topen amb una galeria de
personatges, des dels que
freqüenten un bordell fins
al Més Enllà, passant per
una mèdium i un impagable
cor de dones que interpre-
ten un rap.

Molta concentració
Són els petits titelles del Te-
atre Youkiza, de Tòquio,
que treballen una tècnica
que no és de les més anti-
gues (300 anys), però molt
precisa. Són totalment arti-
culats i requereixen molta
concentració, encara més
si, com en aquest cas, els
manipuladors no entenen el
francès i segueixen el text
per l’entonació de les veus.

“Genet va viure tres
mesos al Japó. Hi ha una
imatge barroca del teatre
de Genet, però aquest viat-
ge li va obrir horitzons. A
Les Paravents hi veig un
apropament a les formes
del Japó”, ens explica un
Fisbach inquiet per les for-
mes literàries que cedeix
espai a tots els colors de veu
possibles. Només dos actors
llegeixen el text dels titelles,
però en fan moltíssimes
veus. Quan els mires, t’obli-
des que hi ha algú a l’esce-

nari que llegeix. Si tries
mirar els lectors és un altre
plaer, perquè les intencions
els flueixen per l’expressió.

Tot un mosaic al servei de
la poètica dramàtica de
Genet, en la qual cada frase
funcionaria sola. I aquí entra
la genialitat de Fisbach en in-
cloure les marionetes. “Les
vaig posar per unes quantes
raons. L’una, perquè la mari-
oneta està increïblement
viva mentre es mou, però
quan s’atura es buida, es
mor. I Genet, que fa poques
acotacions, en fa una: cal-
dria que els actors estigues-
sin absents. L’altra és que
amb elles s’aconsegueixen
dues escenes, l’una que es
mira i l’altra que s’escolta”.
És el secret que permet pair
i disfrutar d’aquest festival
de la paraula: quan et perds,
o s’acumulen les emocions,
agafes els prismàtics i mires
les marionetes!

Les Paravents de Fis-
bach és un collage de poe-
mes envoltats amb colors i
formes plàstiques. “Ets en
un altre món quan veus
coses com aquestes”, em
comenta la persona que seu
al meu costat, disculpant-se
perquè no té esma d’aixe-
car-se. I ens hi hem estat
quatre hores. ■

Els titelles japonesos són l’element singular d’aquest muntatge de ‘Les Paravents’ fet per Fisbach ■ ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

L’obra de Fisbach
és tot un mosaic
al servei de la
poètica de Genet,
en què cada frase
funciona sola




