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ANDROGÍNIA EN OLI 

• El coreògraf belga Jan Fabre presenta la seva última creació, 'Quando l'uomo principale è una
donna', al Teatre Lliure

G. C.

 LA FITXA
'Quando l'uomo principale è una donna'
Local: Teatre Fabià Puigserver
Horari: Divendres, 17, i dissabte, 18. 21.00 hores
Preu: 22 euros

Després de l'èxit dels seus últims espectacles My movements are alone like streetdogs i Je suis sang,
tots dos presentats a Catalunya recentment, el prestigiós coreògraf Jan Fabre ha fet una nova peça,
Quando l'uomo principale è una donna. Aquesta producció franco-belga estarà en cartell només aquest
cap de setmana al Teatre Fabià Puigserver.

El muntatge és un solo creat especialment per a la ballarina Lisbeth Gruwez i es basa en l'aspecte
androgin de la protagonista. De fet, aquest és el tema principal que s'explota: la tensió que resideix en la
societat quan els dos sexes lluiten pel poder, cada un amb les seves armes i particularitats. Gruwez és
un element clau en aquesta creació i en la carrera recent de Fabre. La ballarina va començar a treballar
amb ell l'any 1999 a As long as the world needs a warrior soul, i des d'aleshores no l'ha abandonat.

SIMBOLISMES
Un dels elements més rellevants de l'obra és l'oli d'oliva. La ballarina se n'unta el cos, cosa que potencia
els seus múltiples significats simbòlics: la fluïdesa, la transparència, els poders curatius, la protecció
contra la calor i les cremades solars, les qualitats metafísiques que li atribueix la tradició...

El coreògraf vincula aquest element al desig humà de volar com a punts de partida temàtics cap a la
recerca d'una androgínia feliç, que s'expressa en aquest cas a través de la manipulació d'unes pilotes
com si es tractés dels genitals masculins.

Fabre (Anvers, Bèlgica, 1958) és un dels autors de teatre més reconeguts en l'actualitat. Artista plàstic,
dramaturg, director d'escena i coreògraf, concep els seus espectacles com a esdeveniments en els
quals les facetes estètiques, mentals i energètiques tenen el mateix valor, sempre regides per la intuïció
i els somnis més que per la raó. 
Lisbeth Gruwez, l'única protagonista de l'obra de Jan Fabre, s'unta el cos amb oli d'oliva.
 EL PERIÓDICO DE CATALUNYA
Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques


	ANDROGÍNIA EN OLI
	• El coreògraf belga Jan Fabre presenta la seva �
	G. C.

	SIMBOLISMES


