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Jukebox
De Jordi Casanovas.
Mercat de les Flors, 17 d’abril

Màgia blanca que en-
senya els seus
trucs, així és l’es-

pectacle de Jordi Casano-
vas, el col·laborador més ve-
terà de la companyia Mal
Pelo, en la seva primera co-
reografia, Jukebox. Amb
aquest títol de caixa de mú-
sica automatitzada, el genial
intèrpret de peus brillants
desmunta els mecanismes
escènics i en fa una paròdia
on la ingenuïtat de recursos
juga a favor de l’empatia
amb el públic.

Però no només amb
complicitats ens apropa a
l’obra, ja que la dansa de
Casanovas és màgica en si
mateixa, tant si se centra
en el cap, fent-lo girar i gai-
rebé traient-lo de lloc tal-
ment un cos a part del cos,
com si només mogués els
braços en onades que con-

dueixen la resta dels mem-
bres amunt i avall de l’es-
cenari, o si, més tard,
l’energia motora baixés als
peus, calçats amb les saba-
tes màgiques d’alguna
bruixa o mag: esperitosos i
incansables moviments
lleugers que van més enllà
de tota racionalitat.

Les habilitats interpretati-
ves de Casanovas també
passen per la teatralitat del
concepte i l’oratòria que hi
aplica, demostrant una qua-
litat extraordinària en tots
aquests recursos escènics,
als quals identifica i anome-
na: temps, espai, aire, posi-
ció. I ens explica cada ele-
ment per fer-lo desaparèi-
xer amb un truc de llautó a
la vista, volgudament visible
per atorgar valor tant a l’en-
giny com al seu resultat. La
seva proposta és ensenyar-
nos les eines de les quals un
artista se serveix, els instru-
ments que el fan ser un
home orquestra.

Del seu caminar se’n
veuen els passos que ha
donat amb Mal Pelo, que
ara li ofereix, en els vint anys
de la companyia, aquesta
carta blanca on deixa cons-
tància de les notes d’una
història paral·lela que tant
de bo continuï per aquests
paratges.
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Les estrelles
La tècnica de Josef
Nadj i la de Miquel
Barceló, en fusió
El que semblava una fines-
tra del Lliure oberta a una
manera d’entendre el teatre
minoritària o marginal s’ha

convertit, en només tres
anys, en un interessantís-
sim catàleg de noves ten-
dències de creació. El cicle
Radicals Lliure és –potser
amb l’eufòria de l’optimis-
me, però, per què no?– un
Festival d’Avinyó a petita es-
cala. De fet, dos dels espec-

tacles que veurem hi han
passat. Un és Paso doble, la
performance experimental
que van crear el pintor Mi-
quel Barceló i Josef Nadj el
2006, l’anyenquèaquestco-
reògraf va intervenir com a
artista associat del festival.
Aquests dos excepcionals

artistes impregnen de vida
una escultura d’argila, que
es va transformant en peces
d’art en moviment. Una me-
tamorfosi que es recolza en
un joc de llums i acaba amb
la destrucció a martellades.
El projecte parteix del desig
de Nadj d’entrar en un qua-

dre del pintor i evoca un ri-
tual de Kanizsa, la seva ciu-
tat, en què es banyen en
fang. Per a Barceló, acostu-
mat a la solitud de l’estudi,
és una oportunitat de con-
tactar amb el públic i impro-
visar “sense saber hores
abans què en resultarà”.

Mésenllàdelteatre
ElcicleRadicalsLliureengegaamb‘Deadcatbounce’undocumental
escènicdeparticipacióqueconnectaendirecteambWallStreet

Teresa Bruna
BARCELONA

El Teatre Lliure dedica vora
unmes–desd’avui finsal24
de maig– al cicle Radicals
Lliure, de creacions produï-
des aquí i d’exhibició –vin-
gudes de fora– que desper-
ten l’interès per la seva sin-
gularitat. Àlex Rigola,
director del Lliure, confia a
apropar els 100 programa-
dorsenelcapdesetmanain-
tens (del 22 al 24 de maig)
en què es concentren tots
els muntatges.

Obre el cicle Dead cat
bounce (un espectaclesobre
la borsa), del gènere de tea-
tre documental participatiu
que tan bé dominen Roger
Bernat i Stefan Kaegi. Crea-
ció del nord-americà Chris
Kondek, planteja al públic
jugar amb els diners de l’en-
trada a la Borsa de Nova

York. S’hi estableix una con-
nexió en directe –la diferèn-
cia horària clava l’hora de
l’espectacle– i dos actors ca-
talans i tres executants tec-
nològics expliquen, propo-
sen, compren, venen i espe-
culen. “Volem mostrar com
arriba a ser de seductor el
mercat i com creix la impor-
tància dels diners. Si gua-
nyem, ho repartim. Són di-
ners del públic”, diu Kon-
dek. No sempre es guanya:
una reflexió a tastar. Els ac-
tors són d’aquí i dels EUA:
Chantal Aimée, Àlex Bren-
demühl, Kondek, Christia-
ne Kühl i Víctor Morales.

Sergi Faustino, habitual
al cicle, presenta Z, una cre-
ació al voltant dels zombis.
“Ara en trobes molta varie-
tat: des de llibres de filosofia
a debats sobre si corren o
no, passant per pel·lícules
de zombis gais”, diu l’autor,

que afegeix que no pretén
fer cap crítica sinó un mos-
trari que pot fer “una mica
de por, també”.

La companyia Playgro-
undtreballael teatred’objec-
tes a A taula!!!, la primera
part d’una trilogia sobre la
casa.“Volemtrobarunalínia
de investigació a partir de
l’objecte. Les persones ser-
veixen per expressar el que
simbolitzen”, expliquen.

El teatre visual continua
a Jerk, de Dennis Cooper.
L’actor Jonathan Capdevi-
elle narra amb titelles una
història macabra d’infants.

Albet juga amb pistoles
Nao Albet –que ja té 18
anys!– i Marcel Borràs por-
ten una creació a quatre
mans: Guns, childs and vi-
deogames. “Tornem amb
coses que ens interessen i
ensagradafer-lestalcomles

veiem, com a adolescents”,
expliquen. Parlen dels nens
“perquè encara ho som”,
dels videojocs “perquè hi ju-
guem” i de les armes perquè
“ens agraden, les veiem a les
pel·lis i allà qui té una arma
mola”. Compten amb Javier
Beltran –com Nao, un Noi
d’història– i Samuel Rubín,
de 13 anys: “Faig de nen
maltractat, bé, faig molts
personatges...”, diu. Albet
aclara que fuig dels realis-
mes: “Si necessitem un poli
i ell ho pot fer, doncs ho fa.
No ens plantegem que tin-
gui 13 anys!”.

Darpatadasparanodes-
aparecer, creació del Colec-
tivo 96º, gira a l’entorn d’un
autoretrat escènic. David
Fernández,unmultidiscipli-
nari que ve del món de la
dansa, és autor del text, de
la música, del disseny de
software i de la dramatúr-

gia, a part d’intèrpret, d’El
corazón, la boca, los hechos
y la vida. Interpreta el fill de
Bach i explica com fuig de
l’ombra del pare.

La mélancolie des dra-
gons, de Vivarium Studio, la
va descobrir Rigola a Avi-
nyó. “És estranya, difícil
d’explicar. Els programa-
dors deien que era friqui,
però tots hi anaven”, expli-
ca. Un cotxe queda atrapat
per la neu i una dona de més
de 70 anys vestida de heavy
apareix per solucionar-ho.

Cloenda de Carles Santos
TancaelciclePiturrinofade
músic, creació de Carles
Santos i el Grup Instrumen-
tal BCN 216. És un especta-
cle musical, però no només
això. “Santos demana acti-
tud escènica i passen co-
ses...”, puntualitza David Al-
bet, director de BCN 216. ■
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