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per fer una dansa super-
energètica, que s’ha anat
emplenant de narrativa, així
que evolucionava amb els
anys. En canvi, a Spiegel,
aquest mirall que Vandekey-
bus ha posat a les seves cre-

tenuació. Aquestes imatges
són les peces que s’han tret
d’obres anteriors de la com-
panyia Última Vez per fer un
espectacle nou, Spiegel, en-
caixades com si es tractés
d’un puzle que retrata l’estil
d’aquest creador contempo-
rani que ha creat un estil
propi. Wim Vandekeybus fa
poesia dels límits de la fisici-
tat i arriba fins al llindar real
de la violència i l’autolesió

T
robes un lloc còmode
per estar i ve algú a tre-
pitjar-te; tots acabem

trepitjant-nos els uns als al-
tres; assagem l’equilibri amb
altres d’igualment inesta-
bles, aleshores l’edifici cau;
busquem la mitja taronja
però rarament encaixa, i
quan ho fa... ens vampirit-
zem, en cada relació arren-
quem el cor i tot allò que
podem; bateguem fins a l’ex-

Crítica* dansa

Totes les peces del puzle encaixen

BàrbaraRaubertNonell

acions serveix per treure’n
un retrat objectiu de les ca-
racterístiques externes del
seu treball, mentre que en el
terreny dramatúrgic s’ha
conformat a resoldre el
puzle sense buscar un efecte
global. Tot i aquesta juxtapo-
sició argumentalment inver-
tebrada, es manté la unitat
d’estil i de to, gràcies sobre-
tot al mèrit dels ballarins de
la companyia, que són me-

ravellosos. El coreògraf els
empeny a una lluita contra
les naturals coercions corpo-
rals, contra la gravetat aèria i
contra la duresa del terra.
Sembla impossible, però es
guanyen la partida a ells ma-
teixos en cada nova repre-
sentació.

Aquestes intencions han
creat un segell propi, des-
prés imitat per molts, que
durant vint anys ha donat

espectacles brillants, com
Blush –que es va veure
també al Mercat fa una tem-
porada–, amb escenes im-
pactants que quedaran per
sempre gravades en la me-
mòria de l’espectador.

Pintem il·lusions de fum.

*
Spiegel, DE WIM VANDEKEYBUS.
MERCAT DE LES FLORS, 27
D’ABRIL.

Wim
Vandekeybus fa
poesia dels límits
de la fisicitat

Stoppard
olagran
complexitat

La Sala Petita del TNC estrena dijous
‘Arcàdia’, un dels cims dramàtics
de l’autor europeu del moment

L’AUTORDEMODA
ENSVISITA(I)
Ricard Salvat
BARCELONA

Tom Stoppard és un dra-
maturg poderós i complex,
i costa molt d’apropar-se a
la totalitat de la seva pro-
ducció i de la seva persona-
litat. D’origen txec, es deia
Tomáš Straussler. La seva
família va emigrar a Singa-
pur fugint dels nazis i, en
arribar-hi els japonesos, es
va traslladar a l’Índia. El
pare va morir assassinat i
ell va agafar el cognom del
segon marit de la mare.
Tenia una doble personali-
tat que l’ha marcat i l’ha en-
riquit. Fins a l’any 1977 no
va recuperar les seves ar-
rels. Va anar a Txecoslovà-
quia i a Rússia. Al seu país
d’origen hi va conèixer Vá-
clav Havel i va augmentar el
seu compromís polític. Tre-
ballà per a Amnistia Inter-
nacional, per a l’Índex de
Censura i per al Comitè
Contra l’Abús Psiquiàtric, i

va publicar articles sobre
els drets humans. Tenia
dues llengües i dues pàtries
però sempre una gran fide-
litat als seus ideals polítics.

Stoppard és fruit de la dè-
cada prodigiosa que va viure
Anglaterra entre el 1956 i el
1967, anomenada també la
gran revolució. El 1956 és
l’any de Mirant enrere amb
ràbia d’Osborne, del Ham-
let de Peter Brook i de la vi-
sita del Berliner Ensemble
amb Helene Weigel, que va
marcar durant vint anys la
marxa del teatre anglès.
Després vindria la trilogia
proletària d’Arnold Wesker
(1958-1960), Un gust de
mel de Delaney i L’ostatge
de Behan, La guerra de les
roses de la Royal Shakespe-
are Company i Oh, quina
guerra tan bonica, de Joan
Littlewood.

Fruit de l’educació
Va sorgir aleshores una gran
generació: Pinter, Wesker,
Arden, Edward Bond, Ann
Jellicoe, John Mortimer, N.F.
Simpson, Shelahg Delaney,
Alun Owen, i els més comer-
cials, Robert Bolt i Peter

Schaffer. Part d’ells són fruit
de la famosa Education Act
del 1944, que va permetre
l’entrada a les escoles superi-
ors i a la universitat a la clas-
se treballadora.

Un 25 per cent de perso-
nes de procedència prole-
tària van poder arribar a
estudiar. Fou el resultat de
les primeres conquestes la-
boristes, que, amb tot, van
ser incapaces d’implantar
el socialisme. Malgrat l’es-
fondrada de Suez i la cam-
panya pel desarmament
nuclear, Anglaterra vivia
moments de gran esperan-
ça. Osborne, però, va de-
mostrar que tota aquella
aparent felicitat amagava
quelcom de podrit al seu
interior.

Com Conrad i Nabokov
Stoppard fa una operació
semblant, però ell primer
s’ha d’afirmar com a autor
en una llengua que no és la
seva. És l’escriptor dels
grans jocs d’artifici lingüís-
tic i de la creació d’un nou
sentit del diàleg teatral.
Acaba essent un veritable
mestre de la llengua. La

seva aportació s’ha compa-
rat amb la de Joseph Con-
rad i Vladimir Nabokov, i, en
cert aspecte, amb el doble
joc lingüístic de Beckett.

El gran irlandès és molt
present a la primera obra
de Stoppard, que es va con-
vertir en un gran èxit: Ro-
sencrantz i Guildenstern
són morts. Els dos perso-
natges secundaris de Ham-
let, a la seva manera, també
esperen Godot i acaben as-
solint un paper de primer
pla que posa en evidència
l’absoluta alienació de l’ho-
me mitjà, que és utilitzat
cruelment pel joc dels po-

derosos i n’esdevé una víc-
tima no conscient.

Stoppard mai no ha tin-
gut por d’utilitzar el teatre
en la seva veritable dimen-
sió, la d’exposar un pensa-
ment filosòfic en segon
grau. Les seves grans obres
són perfectes arquitectures
teatrals, que expressen l’ab-
soluta pèrdua d’identitat i
de nord de l’home de finals
de la segona meitat del
segle XX.

‘Arcàdia’, la millor obra
Un gran crític, Don Rebe-
llato, afirma que Arcàdia és
potser la seva millor obra.

Sens dubte, és la més rica i
complexa, i reuneix les qua-
tre facetes fonamentals de
la seva producció: gran pen-
sador, gran creador lingüís-
tic, polític compromès i
hàbil jugador de les situaci-
ons escèniques. No en va se
l’ha comparat, en alguna
ocasió, amb Noel Coward,
que insultava la generació
de Stoppard dient que es-
crivien a nivell de cuina i
que només utilitzaven pa-
raules de quatre lletres
(work i fuck).

■ Ricard Salvat és director es-
cènic i catedràtic de teatre.

Mar
Ulldemolins
i Bruno Oro
interpreten una
nena i el seu
tutor, dos
personatges
clau en la trama
de ‘Arcàdia’ ■
RUTH MARIGOT
Tom Stoppard
l’any 1999,
recollint l’Oscar
que se li va
atorgar com a
coguionista,
amb l’escriptor
Marc Norman,
de la pel·lícula
‘Shakespeare
in Love’ ■ BLAKE
SELL / REUTERS




