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Entrevista: Carles Alfaro ‘Quèvapassar,Wanoulelé?’
és lasevaprimeraproduccióperaSalt. S’estrenaavui

“Ésirreverentposar-se
enelllocdelsafricans”

Teresa Bruna
GIRONA

“Uns homes amb els ulls injectats
d’odi irrompen a casa d’una parella
que té un nadó. Ell és tutsi i ella hutu.
Uns moments abans ell li diu: vénen a
buscar-me, els has d’obeir en tot.
Amaga la nena. Primer abusaran de
tu, després et demanaran que em tor-
turis, que em tallis a trossos, fins i tot
que em mengis. Has d’obeir en tot, és
l’única manera de salvar la nostra
filla. Si fujo, es venjaran en vosaltres i
jo, sense vosaltres, sóc un cec. Quan
cridi de dolor, no em miris a la cara, ja
no seré jo. Pensa que cada crit us
acostarà més a la llibertat. És la meva
manera d’estimar-vos”. Així explica
Carles Alfaro l’argument de Què va
passar, Wanoulelé?, de Layla Nabulsi,
que interpreta Vicenta N’Dongo. És el
primer espectacle nascut al Centre de
Creació El Canal, recentment obert a
Salt. Alfaro n’és resident per quatre
anys, renovables.

Déu meu, quin text! I com ho expliqueu?
No hem volgut que l’actriu interpreti
una rwandesa sinó l’autora, que ho
va escriure tornant de Rwanda l’any
1994. M’ha interessat mostrar com
suporta la història la dona europea,
des de la seva posició protegida. Na-
bulsi és filla d’un palestí i una belga i
ja té una certa sensibilitat pels preju-
dicis sobre els orígens de la sang, que
no podem triar. Crec que és irreve-
rent posar-nos en el lloc dels afri-
cans, és impossible. Però podem par-
lar dels africans que tenim aquí, dels
emigrants. I aquesta podria ser per-
fectament la història que pot tenir al
darrere una caixera que veiem cada
dia al supermercat. Això és el que
m’agradaria que la gent pensés.

Llavors, la Vicenta és l’escriptora?
Sí, l’he escollida com a actriu, és una
casualitat que sigui exòtica! L’autora
se sent impotent i en certa manera
culpable i escriu –ella té un compo-
nent periodístic– per fer alguna cosa.
És a l’avió i en una pantalla es veu el
que va escrivint. És a dir, en comptes
d’escoltar l’actriu, la mirem. Ella ens
dóna el batec, el ritme, hi ha una res-
piració que acompanya la lectura, de
manera que tots estem llegint el ma-
teix en el mateix moment. Es crea el
ritual de viure l’experiència col·lecti-
va d’un trànsit que és molt íntim.
Però el fet d’estar 100, 200 o 300 per-
sones fent el mateix viatge interior,
fa que les coses es percebin d’una
manera més forta.

El Moma Teatre s’ha distingit per uns
espais escènics molt singulars, moltes
vegades signats per vostè mateix...
Crec en el fet artesanal i en el meu
procés teatral no puc evitar de pensar
en tot. Estic llegint un text i ja estic
pensant en l’actor i en la respiració
escènica. I això no ho fan els focus ni
el decorat. Intento que tot respiri al-
hora. Jo no puc dissociar la veu d’un
actor de la gent que il·lumina, de la
pell que l’envolta... tot és el mateix.

Què significa ara mateix per al Moma
Teatre venir de residents a Salt?
Quan ens van oferir venir ací no ens
ho vam pensar dues vegades. Hem
estat tres anys aturats per falta de
mitjans, després de tenir una sala
amb quatre produccions l’any, una
programació de 9 mesos i 16 persones
en nòmina. A mi, com a director, en
tot aquest temps ningú m’ha ofert
feina a la meva ciutat. Afortunada-
ment, no he parat de treballar a fora
però aquest no ha estat l’impediment.

El Canal és un espai de creació, el
nom m’agrada, ens agrada crear.
Ara, el fet de no tenir feina allà no
vol dir que deixem de ser valencians,
però tampoc vol dir traslladar una
companyia valenciana. Hi ha d’haver
valencians, catalans... ha de ser el
més internacional possible. El que
ens ha d’unir és el compromís amb
certes coses. De folklore, el mínim.

Com està el teatre a València?
Molt malament, molt. És una política
d’aparador exclusivament. Cada any
fan una barbaritat amb una produc-
ció de 200 quilos, que supera tot el
que es dóna a tot el teatre valencià. Hi
ha moltíssims problemes i companyi-
es com Albena, Pavana, Xarxa... que
són les grans, estan fent el que poden.

Què va passar amb l’Espai Moma?
Era un projecte molt difícil que sobre-
visqués i això ha tingut un cost per a
la companyia. Però hi vam apostar i
vam aguantar sis anys. Ens va tocar
un moment polític molt mogut, amb
5 consellers de Cultura... era impossi-
ble de preveure la mínima relació
contractual amb l’administració. Ha
estat un preu molt alt per al Moma, va
estar a punt de desaparèixer. Per això
anem on se’ns reclama, on ens convi-
den, on ens estimen. Ací ens han
ofert el que allà no ens han ofert en la
vida, d’una generositat absoluta que
esperem correspondre!

Com esteu amb el govern valencià?
En dir-te que el teatre el tenen llogat
ells i els costa més diners... Però no
vull parlar-ne. Només dir que quan
vam trencar amb la Generalitat Va-
lenciana, ho vam fer del tot. No hi
podem conviure: els nostres projectes
no tenen res a veure amb els seus. ■

Alfaro és feliç a Girona, una ciutat exigent però “on és possible viure amb un tempo d’acord amb un procés creatiu” ■ EDDY KELELE / CAF

Teatre: Els nominats al Butaca

S’obre l’última fase de votacions
Després de la presentació dels
nominats de la 12a edició dels
premis Butaca (a la foto), s’obre
l’últim període de votació popu-
lar que decidirà els millors es-
pectacles de l’any en cada una

de les categories. A la web pre-
misbutaca.cat hi trobareu el llis-
tat dels nominats. El duo de La
Africana va al davant amb 9 no-
minacions. Es pot votar fins al 18
de novembre. ■ JOSEP LOSADA

mantenir la tendresa dins la
duresa del que ens envolta.

A l’altra punta del globus,
tot blanc amb Alain Buffard:
il·luminació més música en
directe fusionant cançons de
la Velvet Underground amb
acompanyament minimalis-
ta de violoncel: una òpera
transavanguardista dins
d’una coreografia feta de les
entrades i sortides d’uns in-
tèrprets de mil registres es-
cènics i musicals: meravello-
sos Miguel Gutiérrez, Vera
Mantero i Claudia Triozzi. En

un món mediatitzat per l’estil
que retraten les pel·lícules,
Buffard fa un retrat virtuós i
patètic de com el glamur es
torna coix quan perd la mira-
da dels altres i no hi ha ningú
a qui fer “hummm...”, una
altra batalla perduda que ar-
tísticament és un èxit.

*
Aquilo de que somos feitos,
DE LIA RODRIGUES. (Not) A
love song, D’ALAIN BUFFARD.
MERCAT DE LES FLORS.
TENSDANSA. 1 I 4 D’OCTUBRE.

E
ls dos espectacles que
el festival internacio-
nal de dansa de Ter-

rassa, Tensdansa, ens apro-
pa al Mercat de les Flors
comparteixen un distancia-
ment important respecte al
que s’entén com a dansa
tradicional, malgrat que
han triat maneres d’expres-
sar-ho molt llunyanes: Lia
Rodrigues des de les fave-
les caloroses de Rio de Ja-
neiro i Alain Buffard des del
blanc impecable de les ga-
leries d’art de París.

La brasilera converteix la
pràctica artística en un mani-
fest pacifista amb Aquilo de
que somos feitos, un crit a
estones silenciós –compost
d’escultures humanes de
carn viva que es retorcen
per crear monstres com
homes de quatre cames i un
sol cap, o una dona feta dels
fragments de tres– i altres
vegades ben fort: alçant la
veu per uns fets bèl·lics (Bir-
mània, Iraq...) juxtaposats a
unes marques de moda (Cal-
vin Klein, Christian Dior), a
discursos idealistes (I have a
dream) i a discursos del
poder econòmic (Just do it).
En un espai fosc, la nuesa
dels nou ballarins substitueix
la sensualitat per l’abstracció
d’unes formes variades que
són el camp de batalla per

Crítica* dansa

Distàncies pròximes

Rodrigues i
Buffard
s’allunyen de la
dansa tradicional

Bàrbara
Raubert
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