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ElComentari Pep Blay

Literatura catalana + música
catalana + teatre català. Què
passa quan s’uneix amb

intel·ligència en un escenari un
trio de gèneres que han begut de
les mateixes arrels culturals, sense
complexos, buscant per sobre de
tot un espectacle amb sentiment i
qualitat? Doncs que neixen plaers
artístics com Coral romput.

La clau d’aquest espectacle que
es va estrenar abans-d’ahir al Tea-
tre Municipal de Girona no és una

Estellés + Toti + Ollé (amb el permís d’Ovidi)

simple suma sinó el punt de parti-
da: l’emoció personal. L’origen de
tot plegat és l’àlbum enregistrat el
79 per Ovidi Montllor i Toti Soler
interpretant els versos del poeta
valencià Vicent Andrés Estellés,
Coral romput. El director de teatre
Joan Ollé volia saldar un deute
pendent que tenia amb l’obra, que
ja va escenificar quan era al capda-
vant del Festival de Teatre de Sit-
ges i l’Ovidi era viu, però patia
greument les conseqüències de la

malaltia que el va dur a la recta
final. A l’emoció inicial d’Ollé cal
afegir-hi la del Toti, que des
d’aquell festival de Sitges i la mort
del seu amic Montllor –amb qui
havia treballat 25 anys– no havia
tornat a vestir en directe aquest
espectacle. I finalment, una tercera
emoció rau en la força telúrica de
la veu d’Ovidi recuperada en off, la
dels actors que semblen consci-
ents del que s’hi juga Estellés en
cadascun dels versos, i la intimitat

profanada del mateix poeta quan
despulla el que sent sobre la vida,
l’amor i la mort tot dedicant-ho a
una dona. La seva filla potser?

Quan l’art sorgeix d’una emoció
real, el sentiment amb què arriba
a l’ànima de l’espectador adqui-
reix una força impressionant. Par-
lant clar: amb la posada en escena
de Coral romput la literatura, la
música i el teatre catalans s’han
dignificat una mica més per anar a
l’essència del que és l’art: l’emoció.

Quan l’art sorgeix
d’una emoció real, el
sentiment amb què
arriba a l’ànima de
l’espectador té una
força impressionant

Cursde
‘shaolin’ i
‘wudang’

‘Kung-fu–laotracaradeChina’aterrarà
alfebreralTívoliperoferir-nosuna
miradaancestralalgegantasiàtic

Andreu Gomila
MILÀ

Georg Hartmann fa dotze
anys que va descobrir que la
Xina tenia un potencial ar-
tístic que podia interessar
Occident, sobretot si es de-
cantava cap a les arts marci-
als. Es va associar amb Cao
Wei i va tirar endavant el
seu primer espectacle sobre
l’univers dels shaolin, que ja
va passar per Barcelona fa
molts anys amb un èxit ro-
tund. Aquella època, però, ja
ha tocat fi. “Hi ha hagut
molts canvis en aquests dot-
ze anys: ara sobretot hi ha
individus que han adquirit
certs drets. Abans només
eren un grup”, ens diu asse-
gut tranquil·lament a l’esce-
nari del Teatro Ciak de Milà,
on ara mateix té en cartell el
seu quart muntatge, Kung-
fu – la otra cara de China,
que arribarà al Tívoli de Bar-
celona el febrer del 2008.

Els monjos de Hartmann
ja no només són shaolin.
Ha introduït els wudang,
ben diferents a priori als al-
tres. Si els primers són bu-
distes zen, i ara mateix es-

tan de moda a la Xina, amb
uns 80.000 joves que estu-
dien als seus centres, els al-
tres són taoistes, amb una
comunitat que no supera
els 2.000. “No ha estat fàcil
ajuntar-los: és com fer can-
tar plegats un cantant de
pop [shaolin] i un d’òpera
[wudang]”, afirma.

Vam veure dimarts a Milà
un espectacle ben fet, amb
música en directe, on se’ns
introdueix en una escola
mixta, amb dues tradicions

diferents, però amb força
punts en comú. Se’ns expli-
quen les rutines de treball
dels aprenents i dels mes-
tres, la seva filosofia. Són
una quinzena de números
diferents, amb lluita, acro-
bàcies diverses i els ja cone-
guts exercicis de resistèn-
cia, on un mestre en qi és
capaç fins i tot d’arrossegar
amb l’orella –sense que se li
posi vermella– dues perso-
nes muntades en un carret.
Tot es basa en el control del
dolor, diuen. Dos nens, el
més petit dels quals té
només set anys, ofereixen
les notes d’humor del xou,
alhora que li donen cert di-
namisme i gràcia. A Barce-
lona en seran uns altres.
Només poden estar tres me-
sos fora de casa.

“No són superhomes”
Hartmann indica que volen
presentar “una cosa autèn-
tica, que es correspongui
amb la realitat, però també
moderna”. Ell, humil, diu
que ha fet ben poca cosa. Els
va reunir a tots després
d’un càsting i els va dema-
nar, amb quatre premisses,

Hartmann aplega monjos ‘shaolin’ i ‘wudang’ amb música en directe ■ MARINA ALESSI

que muntessin el seu espec-
tacle. “Jo només els organit-
zo”, assevera. “No són su-
perhomes, sinó joves nor-
mals amb una cultura de
l’entrenament més forta.
Mostren les seves possibili-
tats i la vida tradicional a la
Xina”, afegeix.

Els wudang són la princi-
pal novetat dels muntatges
de Hartmann. N’hi ha no-
més quatre damunt de l’es-
cenari –entre els deu shao-
lin–. Són austers, tranquils
i, sobretot, mestres en tai-
txi. Cap d’ells aspira a esde-
venir un actor conegut del

nou cinema xinès, així com
passa amb els seus com-
panys. El director i produc-
tor austríac recorda que un
dels nois que el va acompa-
nyar en la seva primera
aventura és ara una estrella
a Hong Kong.

Ser fora de casa molts
mesos, per a uns nois tan
joves, suposa certs proble-
mes. I,encaraquesabenque
el seu país està de moda,
també són conscients que
en sabem poques coses. Ni
els cal, diuen, fer cap treball
previ de meditació abans de
cada funció per entrar en

matèria. Xing, el líder dels
wudang, assenyala que “el
nivelldelpúblicper jutjar-los
és baix; és difícil donar el
100% quan sabem que amb
el 75% n’hi ha prou”. “Hi ha
coses molt espectaculars
que són molt fàcils; en can-
vi, les imitacions d’animals
demanen anys de treball”,
afegeix. Més enllà de les
tombarelles,enshasobtatel
númerodeflexibilitat,onels
caps wudang i shaolin han
tret totes les possibilitats
dels seus cossos elàstics.
Només per això ja paga la
pena veure-ho. ■

“Ajuntarun
‘shaolin’ iun
‘wudang’éscom
fercantarplegats
uncantantde
popiund’òpera”




