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La Bossa Fataka de
Rameau
Coreografia: José Montalvo
i Dominique Hervieu.
Mercat de les Flors, 4 d’abril.

Cultura francesa per a
infants resumida en
un conte molt seriós

sobre la dansa contemporà-
nia és La Bossa Fataka de
Rameu. Damunt dels pilars
de la música clàssica de Ra-
meau, les faules de La Fon-
taine i els collages ideats pel
moviment surrealista, s’eri-
geix l’edifici de la dansa com
a raó de felicitat, creativitat i
comunicació que la compa-
nyia de Montalvo-Hervieu,
actuals directors del Centre
Choréographique National
de Créteil, vol transmetre
amb aquest espectacle per
a tots els públics.

Amb una bona dosi de
didàctica sobre la dansa
contemporània que tant és
profitós per als petits com
per als més grans, se’ns

parla de les sensacions del
ballarí i de les intencions
del coreògraf. Però no es
tracta d’una lliçó avorrida
sinó d’una mostra de pos-
sibilitats en funció dels gè-
neres d’aquest art i també
en funció d’uns cossos que
traspassen estereotips i
defensen les seves particu-
laritats, amb vitalitat i plaer
en el moviment com a únic
nexe d’unió.

L’audiovisual que fa de
teló de fons és una de les
peces més importants de
l’obra, ja que parteix les es-
cenes (amb capes com
llençols on els ballarins es
tapen i destapen) i omple
l’escenari de màgia i
humor amb conills que es
reprodueixen sense parar,
una escultura clàssica a la
qual li creix el cul, un trac-
tor que arrossega una pei-
xera amb un tigre nedant a
dins, un elefant trapezista i
els mateixos ballarins amb
vestits Lluís XV fent tomba-
relles al cel.

Que els núvols siguin
com llits elàstics per saltar-
hi al damunt i que la dansa
contemporània es miri
sense desconfiança són
només algunes de les me-
ravelles que José Montalvo
i Dominique Hervieu acon-
segueixen.
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Un conte
molt seriós

Montalvo i
Hervieu han fet un
muntatge didàctic
per a tothom

DagollDagomfrenalagira
La companyia diu
que els ajuntaments
no poden assumir
el cost real
de ‘Boscos endins’

A.G.
BARCELONA

La companyia Dagoll Da-
gom ha decidit parar mà-
quines, almenys fins que no
tingui les coses clares de
part de les institucions del

país. El 4 de maig acaben
tres mesos d’estada al Tea-
tre Victòria, on 50.000 per-
sones han vist l’adaptació
del musical de Stephen
Sondheim Boscos endins. I
han decidit no engegar la
gira pels Països Catalans
que tenien prevista a partir
d’aquesta data, ja que, se-
gons ens diu el director
Joan Lluís Bozzo, “no po-
dem adquirir cap compro-
mís nosaltres sols”. És a dir,
que si no reben suport ins-

titucional totes les capitals
de comarca que tenien pre-
vist veure aquest magnífic
musical es quedaran amb
les ganes.

Bozzo afegeix que en uns
dies sabran si hauran rebut
el nou ajut que la Generali-
tat dóna perquè els grans
espectacles de producció ca-
talana voltin pel territori. Si
no és així, el director asse-
nyala que, amb el que pa-
guen els ajuntaments avui
dia –“el mateix que fa deu

anys”–, els és impossible
moure 25 persones.

El director de la compa-
nyia i de Boscos endins es
queixa que en els últims
anys s’han construït molts
teatresdegransdimensions
al país, però que no tenen
pressupost per programar
espectacles grans. “De què
serveix tenir un teatre gran
on pots fer òpera, però
només hi programes espec-
tacles infantils i monò-
legs?”, es demana Bozzo. I

afegeix: “Correm el risc que
ens esborrin les companyies
de fora que ho fan tot en cas-
tellà i tenenmésdiners.Pas-
sarà com amb el cinema”.

Des del departament de
Cultura estan intentant so-
lucionar el problema amb
un circuit nou que ajudi a
moure, precisament, els es-
pectacles de gran format.
L’estan negociant amb les
dues patronals del sector,
Adetca i Ciatre, amb l’objec-
tiu d’“optimitzar recursos”
i aconseguir que les produc-
cions del país “siguin més
competitives”, cosa que vol
dir que facin més d’una ac-
tuació per localitat. A Cultu-
ra creuen que Dagoll Dagom
podrà engegar la gira. ■

DISSABTE 12
BARCELONA
● A les 18 h, pla de la catedral,
cobla La Principal del Llobregat.

CORNELLÀ DE LLOBREGAT
● A les 19.30 h, Auditori del
Parc de les Aigües, cobla Ciutat
de Cornellà (concert).

MANRESA
● A les 16.30 h, pl. Major, co-
bles Marinada, Jovenívola de
Sabadell i Ciutat de Manresa
(aplec).

SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ
● A les 21.30 h, Teatre La Catò-
lica, cobla Ciutat de Girona
(concert).

TERRASSA
● A les 19 h, pl. Vella, cobla Ciu-
tat de Terrassa.

VIC
● A les 18 h, pl. Major, cobla
Contemporània.

DIUMENGE 13
BARCELONA
● A les 10 h i 16 h, Parc de l’Es-
panya Industrial, cobles Ciutat
de Girona, Mediterrània, La
Principal del Llobregat i La Sel-
vatana (aplec).
● A les 12 h, pla de la catedral,
cobla Popular.
● A les 12 h, Parc de la Guine-
ueta, cobla Sabadell.

BREDA
● Al matí i a la tarda, aparca-
ment del Cercle Bredenc, co-
bles La Principal de la Bisbal,
Els Montgrins i Jovenívola de
Sabadell (aplec).

CASSÀ DE LA SELVA
● A les 12 h i 17 h, La Pineda
Fosca, cobla Baix Empordà.

PALAMÓS
● A les 12 h, pg. del Mar, cobla
La Principal d’Olot.

SANT CARLES DE LA RÀPITA
● A les 11 h i 16.30 h,pl. del Coc,
cobles Marinada, Ciutat de Cor-
nellà i La Principal Rapitenca.
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El segon cicle Radicals Lliure ha
engegat amb la creació de Roger
Bernat Domini públic, de la qual
sóc una dels protagonistes. Pri-
mer us recordarem de què va el
cicle. Són una dotzena de creaci-
ons escèniques contemporànies
amb llenguatges inèdits, fruit de
la recerca dels seus autors. Per al-
guns, radical ve d’arrel, perquè
van al fons del que expliquen. Per
Franklin Roosevelt, és algú amb
els peus fermament plantats a
l’aire (extret del volum DDT, del
Lliure, Abril 2008). Pel Teatre
Lliure, el cicle és un ventall de
creacions escèniques fèrtils i ar-
riscades, que mereixen un espai,
encara més si són les que tenen
més sortida a l’estranger de tot el
que es fa a l’Estat. Per Roger Ber-
nat, no és un paraula còmoda:
“Qui és més radical, Rajoy o jo?
Doncs no m’agrada que em titllin
de radical a mi. Faig teatre abso-
lutament normal, però hem arri-
bat a un punt que el normal
s’anomena estrany i a l’inrevés.
No vull que se’ns titlli de rars!”,
deia a la presentació.

Tornem al Lliure. Som davant
la Sala Petita. Ens prenen el nom i
diuen que ja ens cridaran per llis-
ta. “Que xulo!”, sento. Ens convi-
den a deixar les bosses i ens
donen uns auriculars a canvi del
DNI. Un forà pregunta “This is for
a translation?”. No, forma part de
l’espectacle, contesta una noia,
potser pensant que no entendrà
res. Passada la frontera, ens tor-
nen a fer sortir a la plaça. A través
dels auriculars, una veu ens fa
preguntes i ens dóna les instruc-
cions per contestar-les. N’anoto
una: un 60% eren mileuristes, un
39% guanyàvem més de 1.000
euros i només un més de 3.000.

Ens anem engrescant. Les pre-
guntes són divertides, variades i

algunes compromeses. Les mira-
des es mouen amb velocitat però
en veure que no estem sols, con-
fessem amb un cert morbo. L’es-
pectacle, és clar, el donem nosal-
tres. Uns nens juguen a la plaça i
ens vénen a preguntar per què ai-
xequem els braços, agafem man-
tes o ens posem una armilla. Uns
que passegen el gos se’ns acos-
ten dissimuladament a veure si
entenen alguna cosa. El balcó del
Lliure és la llotja privilegiada des
d’on es veu com anem construint
escenes.

Per no explicar més del comp-
te, truco a Roger Bernat perquè
m’hi autoritzi: “Pots explicar el
que vulguis, cada dia és diferent.
És un experiment que vaig iniciar
fa dos anys per treure la teatrali-
tat de l’escenari. Si t’hi fixes, ens
passem el dia interpretant el que
ens diuen: una veu que ens de-
mana de no fumar, una altra diu

que el tren no funciona o al metro
ens anuncia no se què. Hem arri-
bat a ser públic absolutament es-
pecialitzat i he volgut portar
aquesta capacitat al teatre. Ens
passem el dia seguint les instruc-
cions de la nostra vida, sense
guió. Aquí, el divertit és que a poc
a poc us mireu a vosaltres matei-
xos i us adoneu que esteu en un
escenari de guerra”.

El pròxim espectacle de Roger
Bernat, Rymusky, consisteix a fer
que els actors recorrin la ciutat en
taxis, i el públic, des del teatre i en
directe, veu a la pantalla la con-
versa que s’origina. “A mi m’agra-
da descontextualitzar l’espai pú-
blic, generar ficció. A Domini pú-
blic vosaltres construïu un joc.
Tots som actors, ho fem molt bé,
som milions de persones que in-
terpretem cada dia en una ciu-
tat”. Ens ho reconeix, en una sim-
pàtica sorpresa final. ■

Roger
Bernat fa
que els
espectadors
del Lliure
esdevinguin
actors al seu
nou
muntatge,
‘Domini
públic’
■ KLAS ERNFLO
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