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33 Brad Henderson a Traces.

‘Traces’, repòquer
d’acròbates
El circ contemporani de la jove companyia
canadenca representa una mica d’aire fresc

Circ contemporani de gran qualitat,
fresc i molt ben servit és el que apor-
ten Héloïse Bourgois, Francisco
Cruz, Rafael Cruz, Brad Henderson i
Will Underwood amb Traces, un es-
pectacle que combina dansa,
acrobàcia i música, ple d’energia,
humor i bones vibracions. Els seus
cinc joves protagonistes l’han pro-
duït en col.laboració amb la compa-
nyia canadenca Les 7 Doigts de la
Main i triomfen amb ell des de fa
dos anys. A Barcelona, el públic els
va acomiadar dret després de la seva
primera funció amb el Mercat de les
Flors gairebé ple a pesar de coincidir
la seva estrena a Espanya amb la se-
mifinal de la selecció espanyola a
l’Eurocopa.

Traces està construït d’una mane-
ra austera però cuidant al màxim
els detalls, des de la càmera que fil-
ma els espectadors a la seva entrada
al teatre fins a l’escenografia amb as-
pecte de búnquer d’on apareixen i
desapareixen els elements impres-
cindibles per al seu xou. En ell els
intèrprets integren elements quoti-
dians de la seva pròpia vida com el
monopatí i la pilota de bàsquet, la
música i les imatges que es projec-

ten en una gran pantalla. I tot molt
ben amanit, des del principi fins al
final.

Números de força, d’habilitat,
combinen amb altres de més sen-
suals, tendres o d’humor com el di-
vertit passatge en el qual la noia,
Héloïse, demostra les mil i una coses
que li poden passar a un quan s’en-
ganxa a la lectura. Però és en les
acrobàcies, buscant el més difícil en-
cara, on impacten més.

Queda només avui i demà per
veure Traces. No us ho perdeu. H

LLLEl festival d’estiu de Barcelona

Quatre taxistes
protagonitzen
una obra al Grec
b

KIKE DEL OLMO

33 Bernat, a la gatzoneta, i els taxistes del seu nou muntatge, ahir.

‘Rimuski’, de Roger
Bernat, recrea al
Mercat el seu
recorregut per la ciutat

L’espectacle comença
amb la inusual ad-
vertència: «Per favor,
tinguin connectats els
seus telèfons mòbils».

I és que el públic, com succeeix en
els més recents treballs de Roger Ber-
nat, forma part activa de l’acció.
Aquesta vegada, a Rimuski, el direc-
tor barceloní converteix una quinze-
na d’espectadors en clients de qua-
tre taxistes de Barcelona que per
quatre dies, des del 30 de juny fins
al 3 de juliol, compaginaran la seva
activitat professional real amb la
d’improvisats actors, al Mercat de
les Flors. La idea és construir un ma-
pa de la ciutat a partir dels relats

d’aquests taxistes-cartògrafs que as-
sumeixen diverses missions plante-
jades pels creadors.

Bernat va concebre aquest projec-
te, juntament amb Ignasi Duarte, fa
un parell d’anys, i després de desen-
volupar-lo i adaptar-lo a ciutats com
ara el Caire, Moscou, Lisboa, Rabat i
Viena, el presenta ara a Barcelona,
dins del festival Grec. «És un recorre-
gut turístic per la ciutat però l’acció
s’escampa per tot el planeta», anun-
cia Bernat, que ha necessitat un
complex disseny tecnològic per por-
tar a les sales el seu nou experiment
teatral.

CONNEXIONS AMB GPS I VÍDEOS / A l’es-
cenari hi ha una gran pantalla en la
qual es projecten imatges i una cen-
tral amb una telefonista (Agnès Ma-
teus) que controla la flota de vehi-
cles en un mapa geoestratègic. L’ac-
triu es manté en contacte amb els ta-
xistes (Carlos Lancharro, José Luis
González, José Manuel Aguilera i
Juan Manuel Caro), de l’associació

Luz Verde, que circulen per l’exte-
rior. El públic els escolta i està al cas
de totes les seves peripècies en un
mapa (Google Earth), via GPS, i a
través de diverses webcams instal.la-
des a la ciutat.

El recorregut i les anècdotes dels
taxistes s’entremesclen, a la pantalla
del Mercat, amb imatges de la
pel.lícula Taxi driver (que protagonit-
za Robert De Niro) i connexions a
través del Google Earth amb escena-

ris de l’Equador, Veneçuela, Nova
York... que resumeixen el circuit del
gasoil des del seu origen i el seu pas
per les companyies petrolíferes fins
al seu consum final pels professio-
nals del volant. «Estem encantats
d’aquesta intrusió teatral», va afir-
mar Cano durant la presentació de
l’obra. «Esperem rentar una mica la
imatge que tenim d’escoltar la CO-
PE, ser del Madrid i no parlar ca-
talà», va postil.lar. H

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

Teatre d’ahir
i avui

‘AQUESTA CRIATURA’. Teatre.
Espai Lliure. Fins demà.

‘EL REI LEAR’. Teatre. Biblioteca
de Catalunya fins a l’1 d’agost.

L’AGENDA


