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PROPOSTA ATREVIDA AL FESTIVAL TEMPORADA ALTA

Despullats
a l’acte

MARTA CERVERA
BARCELONA

Gas, Padrissa, Picó, Chávarri, Amargo
i Lima exciten el públic amb ‘Estriptis’

Despullar-se és un art que es practi-
ca poc en els nostres escenaris però
que el festival gironí Temporada
Alta recupera avui i demà amb l’es-
pectacle Estriptis. El muntatge, del
qual ja s’han esgotat totes les loca-
litats, permetrà veure al Teatre de
Salt sis números sense paraules di-
rigits pels corresponents destacats
creadors que pretenen despertar la
libido de l’espectador donant prio-
ritat al cos de diversos actors i ba-
llarins. «Volem que la gent surti

del teatre excitada, ben excitada», se-
gons afirma el cineasta Jaime Cháva-
rri.

El muntatge, que s’estrenarà al
gener a Madrid i la temporada vi-
nent recalarà a Barcelona, obre amb
Xs-trip XVIII- En tres movimientos.
Ideada pel ballarí i coreògraf Rafael
Amargo, aquesta peça mostra la re-
lació entre dos homes (Fabián Tome
i Fernando Solano, ballarins). També
hi apareix una dona (Sonia Dorado),
un esperit. «Això és oposat al fla-
menc, on tot és negre, tapat i auster.
Aquí, la llibertat d’expressió és to-

tal», assegura Amargo, que confessa
estar encantat amb l’experiència.

La seva proposta contrasta amb
La bèstia feliç, de Sol Picó. La co-
reògrafa mostra una senyora (Ana

Criado) que s’enfila literalment per
les parets. «És un ésser amb necessi-
tat de desprendre’s de les seves parts
més eròtiques per trobar la seva
essència», explica Picó. La seva apos-
ta, en clau de còmic, evoluciona a
ritme de música clàssica, txa-txa-txa
i techno.

Carles Padrissa, de La Fura dels
Baus, opta per mostrar la passió per
la música al número Totam tibi sub-
do me, amb melodies de Carmina Bu-
rana, en una versió per a veu i gui-
tarra de Feliu Gasull i un vídeo amb
suggerents imatges. La protagonista
és Joana Estabanell, actriu i soprano
que estudia al Conservatori del Li-
ceu i que va vestida amb un original
conjunt de Chu Uroz a base de pilo-
tes de beisbol. «El meu cos no s’ajus-
ta als cànons actuals però cantar
despullada ha sigut un allibera-
ment», diu Estabanell.

Aquesta contundent proposta líri-
ca contrasta amb l’estil d’In the stil of
the night, ideat per Mario Gas. El di-
rector del Teatre Espanyol de Ma-
drid es decanta per un striptease sui
generis, ambientat al lavabo, en què

una fèmina (Claudia Faci) es des-
vesteix de tots els extres que s’ha
posat per sortir de festa.

El cineasta Jaime Chávarri, més
atrevit, s’endinsa amb Metamorfosis
en la passió entre una domadora
(Sonia Dorado) i un cavall (Fernan-
do Solano). «De petit m’agradaven
els números de circ en què dones

extraordinàries domaven les feres»,
confessa el director de pel.lícules
com Las bicicletas son para el verano.
Noche de bodas, d’Andrés Lima, aco-
miada el xou amb una història
més aviat crua del primer coit post-
nupcial d’una parella, en la línia
d’Animalario.H

33 Despullats 8 Metamorfosis, de Jaime Chávarri (a
l’esquerra), i La bèstia feliç, una creació de Sol Picó.

«Volem que
la gent surti del
teatre excitada, ben
excitada», afirma el
cineasta Jaime Chávarri




