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'EL JARDÍ INEXISTENT', un passeig pel somni i la realitat 

• Sis actors ballarins són la columna d'una obra que uneix realitat i surrealisme

COMPANYIA Senza Tempo
LOCAL Sala Tallers del TNC
DIA 4 de maig

Ells no ho amaguen. Inés Boza i Carles Mallol saben que els seus muntatges estan molt lligats a
l'estètica de Pina Bausch. Però les obres de Senza Tempo no són una còpia fàcil del llenguatge de la
coreògrafa, sinó que es perceben com un homenatge respectuós a un llenguatge de teatre dansa al
qual se senten molt pròxims.

És a El jardí inexistent on es fa molt evident la influència de Bausch, expressada a partir d'una forma de
moure's amb el cos mig inclinat, una solemne evolució de braços i el caminar d'unes persones agafades
de les mans. Però és en l'apartat teatral on Senza Tempo deixa el seu segell amb una poètica forma de
mostrar un contingut. En aquest cas, parteix d'El somni d'una nit d'estiu, de William Shakespeare. Les
relacions i personatges de l'obra de l'autor anglès fan disparar la imaginació de Boza i Mallol.

Històries d'amor i desamor cedeixen protagonisme a altres de sexe i màgia, en un trenat que posa
l'accent en diverses dualitats de la vida, com el somni i la realitat; la nit i el dia; el desig i la raó.
Emparats per les llums canviants d'un jardí, els ballarins encarnen uns personatges, reals i surreals.

Mentre que una reina de les fades s'enamora d'un burro, un televisor provoca gemecs de plaer a la
dona que s'hi asseu a sobre. A la vegada que un ballarí, com si fos un déu de la dansa, evoluciona com
un querubí enmig d'un paisatge ple de glamur, una dona fa retrets a la seva parella des de dins d'una
nevera.

Tot això queda ben lligat gràcies a uns intèrprets que proporcionen amb les seves diferències, físiques i
interpretatives, una de les millors qualitats de l'obra. A més d'Inés Boza i Carles Mallol, El jardi
inexistent, compta amb la brillantor de Viviane Calvitti, Abraham Hurtado, Nuria Legarda i Félix
Santana, uns actors ballarins en qui Pablo Ley ha sabut esculpir un bon treball dramatúrgic.

Una imatge del muntatge
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