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DANSA

Sòlida senzillesa

M. G. O.
motzet@elperiodico.com

COREOGRAFIA: Thomas Noone
INTÈRPRETS:Anna Cáceres, Horne Horneman,
Núria Martínez, Marijn Roelofsen, Ana Sánchez

Crush / Crease
L’Espai
13 D’OCTUBRE

COMÈDIA

Esbojarrada gresca escènica

G. P. O.
gperez@elperiodico.com

AUTOR: Franck Vickery
DIRECTOR:Àngel Llàcer

Tenim un problema!
Villarroel Teatre
10 D’OCTUBRE

LES CRÍTIQUES

EXPERIMENTAL

Acte rebel

MONTSE G. OTZET
motzet@elperiodico.com

COMPANYIA:Needcompany
DIRECCIÓ: Jan Lauwers

Isabella’s room
Lliure. Sala Fabià Puigserver
18 D’OCTUBRE

APOSTA PLÀSTICA ‘ISABELLA’S ROOM’, UNMUNTATGE A CAVALL ENTRE EL TEATRE I LA DANSA.

AL.LEGORIA

Metàfora de la soledat

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER
gperez@elperiodico.com

AUTOR I DIRECTOR: Joan Grau
PRODUCCIÓ: Sèmola Teatre

Enlloc com a casa
Mercat de les Flors
13 D’OCTUBRE

RAMON GABRIEL

EMOTIU UNA IMATGE DE L’ÚLTIM ESPECTACLE DEL DESAPAREGUT JOAN GRAU.

S i alguna cosa defineix Thomas Noone és
el seu rigor al presentar una obra. L’últi-
ma n’és un exemple i així s’aprecia que la

senzillesa no està en contradicció amb la solidesa,
i que el nivell i pulcritud no depenen de l’enverga-
dura del muntatge. Crush i Crease són peces in-
dependents, però tenen un aire comú. Una atmos-

fera distant per a unes narracions abstractes,
més definides a Crush pel caràcter que prenen els
personatges, en constant diàleg gestual escrit
amb un fluid llenguatge coreogràfic que troba un
dels seus èxits en les evolucions dels passos a dos.
Una finestra oberta a un horitzó desconegut i una
composició musical de Diego Dall’Osto envolten
l’expressió física i emocional.

A Crease, una peça més ben aconseguida i
contrastada, l’alternativa de la finestra és un
mur, del qual surten uns cossos que s’arrosseguen
per elevar-se i assolir una energia de grup que a
la vegada respecta la individualitat. En escena, la
percepció i el pressentiment d’una cosa difusa i
aliena contrasta amb la fermesa de les línies
geomètriques que tracen els cossos dels ballarins,
precisos amb el moviment i capaços de portar a
bon terme el llenguatge d’un coreògraf emergent.

L a comèdia del britànic Franck Vickery
anuncia una mirada agredolça sobre la pa-
rella, un aprofundiment sobre les seves re-

lacions. No n’hi ha per tant. Tenim un problema!
és una divertida comèdia que només busca el riu-
re i la riallada i que sotmet l’espectador a un bany
d’entrades i sortides, anades i vingudes dels per-

sonatges que habiten en tres apartaments, que
Déu n’hi do. També s’ha de dir que en això, i so-
bretot en el ritme assolit, hi té molt a veure el tre-
ball del director Àngel Llàcer. Hi ha per descomp-
tat un públic per a aquest tipus de teatre.

L’obra aborda el tema de la infidelitat conjugal
i posa en joc dues parelles interpretades per Aleix
Albareda i Mònica Rocafort, i Susanna Garacha-
na i Joan Negrié, que s’intercanvien a l’hora de fer
d’amants. Per embolicar la cosa apareix el perso-
natge que encarna Oriol Guinart, un homosexual
tot terreny que treballa per arribar al desenllaç
de la història. És una comèdia accelerada, que
funciona, ben construïda, àgil a crear situacions, i
a la qual ajuda l’escenografia de Ricart Prat, que
ajunta en escena els tres apartaments i les seves
moltes portes de comunicació. Vaja, per passar
una estona de gresca escènica.

E l muntatge Isabella’s room és un acte de
rebel.lia de l’artista plàstic Jan Lauwers.
És la revenja que el creador belga dedica

al seu progenitor perquè, quan era petit, li prohi-
bia acostar-se a la seva col.lecció d’art antic.

Passats els anys, aquesta prohibició es desmi-
tifica i un bon nombre dels objectes ètnics i antro-
pològics s’exhibeixen com a part principal d’una
escenografia lluminosa que acompanya un espec-
tacle a cavall entre el teatre i la dansa.

L’obra narra la història d’una dona gran quasi

cega, amb una vida excitant i esbojarrada que la
porta a una habitació de París on es veu envolta-
da de peces d’art que disparen l’engany de la ima-
ginació com a resposta a la mentida de la realitat.
Visions que embasten successos del segle XX,
com les guerres mundials o el viatge a la Lluna.

Però a Isabella’s room la plàstica s’empassa la
història. El tema ens arriba a través de paraules,
discursos i diàlegs que, per simples i reiteratius,
castren unes seqüències de contingut coreogràfic
i musical que es pressentien interessants. L’obra,
pretensiosa i buida de bagatge emocional, té
llampecs rellevants que ens porten al món de
Lars von Trier. Seqüències on la música i les veus
dels intèrprets entonen un desplegament de sons
a la vegada que els seus cossos es rendeixen al
balanceig de les melodies. En un ritual on conver-
geixen crits amb murmuris, intensos moviments
amb desplaçaments cerimoniosos, imatges de
vídeo amb caràcters teatrals, la interpretació
ocupa un lloc rellevant. Viviane de Muynck brilla
com Isabella encapçalant un grup del qual forma
part el mateix Lauwers.

E motiva presència a Barcelona de l’últim
espectacle de Sèmola Teatre. El seu direc-
tor, Joan Grau, va morir després d’un acci-

dent de moto el mes d’agost passat, al tornar
d’un assaig d’aquesta obra. Enlloc com a casa
està en la línia dels millors treballs de Grau, que ja
va firmar el 1980 el primer espectacle del grup.
El nou muntatge, en què pràcticament no hi ha
text, és una metàfora del nostre temps i concre-
tament de la soledat. Onze actors encarnen dife-
rents obrers de la construcció, que estan aixecant

una casa de quatre pisos. La imaginació i la com-
plicitat amb els espectadors els porta a suposar
com seran els seus futurs inquilins, en un joc de
forta presència visual.

Els intèrprets assumeixen més de 20 perso-
natges, ficats en una carrera frenètica en totes
direccions, i il.lustren les intimitats domèstiques
que poden tenir lloc en aquests pisos. Són recrea-
cions poètiques que exhibeixen ironia sobre la so-
ledat i la incomunicació i també amargura. L’obra
té molt del millor Grau, de la seva forma singular
de fer teatre. I exhibeix a més una formidable
banda sonora, amb èxits dels anys 70 i 80, des
d’un popular bolero fins a un èxit de Lou Reed
passant per un divertit arranjament de l’Speedy
González.

Les condicions tècniques al Mercat de les
Flors resulten bastant millors que les que va tenir
l’estrena a la Fira de Tàrrega, a l’aire lliure. El fu-
tur del grup, que el 1989 va saltar a la primera
línia del teatre català amb el muntatge In Con-
cert i que ha tingut una forta presència a Europa,
és ara incert.
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