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Una explosió multimèdia
Tàrrega s’apunta a l’impacte audiovisual i la fusió de disciplines amb muntatges com
‘Pop3’, ‘Floten tecles’, ‘Metrópolis’, ‘HomoCatodicus’ i el del pallasso Marcel Gros

I. FERNÁNDEZ / G. TRAMULLAS
TÀRREGA

RAMON GABRIEL

33 Successió d’imatges 8 L’espectacle Pop3, de la companyia Efímer.

INVASIÓ TECNOLÒGICA A LA GRAN CITA DE LES ARTS ESCÈNIQUES

«És el futur. Els llenguatges mul-
timèdia et permeten crear tot el
teu univers. És un suport visual
fantàstic amb què pots somiar
molt més». Ho diu David Moreno,
músic i compositor que, després de
nou anys participant en especta-
cles de Leandre Ribera, ha debutat
a Tàrrega amb el seu primer pro-
jecte personal: Floten tecles. L’artista
toca un piano de cua penjat a sis
metres d’altura i de cap per avall,
mentre a la tapa de l’instrument,
convertida en pantalla audiovi-
sual, es projecta un curtmetratge.

«La idea me la va suggerir Ribe-
ra; un dia li vaig preguntar què po-
dia fer jo i em va deixar anar: ‘Pen-
ja un piano i toca’l cap per avall».
No és fàcil. Moreno es va assessorar
en un institut mèdic perquè la po-
sició acrobàtica perjudica les cervi-
cals. «He necessitat molts mesos
d’entrenament», declara l’intèr-
pret, que utilitza la projecció
audiovisual per recrear el seu
món: «Incloc imatges de circ, arts
plàstiques, pintures... La meva in-
tenció és emocionar el públic».
L’artista va sorprendre i va captivar
amb el seu muntatge inèdit, enca-
ra que no era l’espai més apropiat
per a emocions íntimes.

Bombardeig televisiu

La tendència multimèdia d’aques-
ta 28a edició ja s’anunciava a l’es-
pectacle inaugural: Pop3, d’Efímer.
Una successió de milers d’imatges
projectades sobre sis pantalles
mòbils resumia la banda sonora
publicitària i televisiva de diverses
generacions. Una reflexió sobre el
bombardeig audiovisual que juga-
va amb les emocions contrastant

imatges dels Conguitos o Verano
azul amb d’altres de la fam africa-
na o les guerres. Al final, les panta-
lles van formar un cub Rubik. El
públic va acollir l’espectacle entre
aplaudiments i comentaris: «Està
bé, ¿però què hi pinta, això, en un
festival de teatre?»

Fins i tot un pallasso clàssic com
Marcel Gros va actuar envoltat per
la tecnologia a Cadena privada, en
què juga amb imatges en una pan-
talla. Los Dos Los, no obstant això,
van presentar una obra de text
pur, Volare, però els va fallar l’úni-
ca i simple tecnologia: els micros.
Tot i així, van oferir una de les fun-
cions més divertides de la fira.

Inspirat en Fritz Lang

La tecnologia ha sortit al carrer
amb HomoCatodicus, muntatge iti-
nerant del grup francès L’Excuse
que descarrega humor amb la seva
barreja de cine, vídeo i interacció
amb la gent. També la dansa s’ha
llançat a l’exploració de les possibi-
litats del xip. Teatro Che y Moche,
d’Aragó, va presentar ahir a la nit
el seu ambiciós projecte Metrópolis,
inspirat en la mítica pel.lícula de
Fritz Lang. Una fusió de música,
dansa, cine, vídeo i teatre que
aconsegueix un bell poema visual i
líric. A més, Teatro de la Saca, de
Castella i Lleó, ha portat un gran
muntatge multidisciplinari: Gaita-
na, un homenatge a la dona que se
serveix d’elements de teatre, audio-
visuals, dansa i foc per cridar con-
tra la hipocresia masclista.

Per la seva banda, la companyia
francesa Osmosis va presentar
Alhambra container, una coreografia
que combina els moviments del
cos amb imatges de cantants pro-
jectades sobre tres contenidors de
mercaderies. El director Ali Salmi
planteja a partir d’aquesta trobada
entre l’home i la màquina una re-
flexió sobre la societat actual.

Avui, a les dues del migdia, a la
plaça Major, se celebrarà l’acte més
emotiu d’aquesta edició: l’home-
natge al crític teatral d’aquest diari
Gonzalo Pérez de Olaguer, mort el
mes de juny passat. Un reconeixe-
ment a la feina i al gran suport del
periodista a la fira, des dels seus
inicis fa 28 anys. H
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Khoury fa de la longevitat
l’eix de la trama a ‘Santuario’
b

MERCEDES JANSA
MADRID

L’autor de ‘L’orde del
Temple’ prefereix
la intriga a l’estil macabre

Després de vendre gairebé sis mi-
lions d’exemplars a tot el món de la
seva primera novel.la, L’orde del Tem-
ple, Raymond Khoury (Líban, 1960)
ha bussejat en un tema científic
molt actual que ha atret l’home des
de l’antiguitat: la longevitat i, si és
possible també, la immortalitat. A
l’obra Santuario (Ediciones B), Khou-

ry, nou fenomen del supervendes i
també guionista de cine i televisió,
mescla l’antiguitat amb el món ac-
tual a l’escenari d’un Bagdad des-
trossat per una guerra moderna i el
seu Líban natal.

«M’interessa aquesta zona del
món per la barreja de cultures que
hi han conviscut, com en l’antiga
Constantinoble o a Toledo. I perquè
és molt rellevant per a allò que ara
s’anomena xoc de civilitzacions.
Aquest xoc és polític, no religiós,
però la religió està sent utilitzada
com a element motivador del con-
flicte», afirma l’escriptor.

Al llarg de la història de la litera-
tura, ciència i ficció han format un
matrimoni de conveniència que ha
nodrit les obres de centenars d’es-
criptors. «No estaria malament que
la ficció alimentés la ciència», expli-
ca, després de citar grans científics
que «han rebut la influència d’algu-
nes novel.les». I davant d’una situa-
ció com la que planteja a Santuario
–prolongar la vida humana molt
més enllà dels límits coneguts fins a
l’actualitat–, Khoury ho té clar. Ell sí
que viuria 200 anys, com algun dels
seus personatges, «si als 150 anys es-
tic com si tingués l’edat d’ara». «No

crec que estiguem predestinats a
morir vells».

Amb els registres clars de les no-
vel.les d’acció, Khoury es planteja
també quins límits hi ha per satisfer
la demanda del lector sense trair-se
com a escriptor. De persecucions,
enfrontaments, intriga i misteri,
tant com se’n vulgui però res de
violència gratuïta. «Encara que sem-
bli antic», reflexiona, «crec que és
horrorós que hi hagi videojocs on
guanyis punts per atropellar la gent.
Ni llegeixo ni escric històries d’assas-
sins en sèrie, no m’interessa posar-
me macabre, però en la societat ac-
tual n’hi ha una fal.lera immensa i
és preocupant. Crec que és un pro-
blema perquè ens insensibilitzem
davant la violència i n’hi ha que es
preocupen més pels morts dels vi-
deojocs que pels de la guerra de
l’Iraq». H

La fira rendeix avui,
el seu últim dia, un
homenatge pòstum
al crític Gonzalo
Pérez de Olaguer
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33 Raymond Khoury.

33 Un piano penjat 8 Floten tecles, de David Moreno.


