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El festival Parade, el certamen teatral més important d’Holanda, arribarà a Barcelona a finals del mes de setembre

Atraccions antigues per a
un espectacle molt actual

Amb aquest principi, va enge-
gar fa 15 anys el festival Parade
a Holanda, que ja ha fet un pa-
rell d’estades a Barcelona amb
el nom de Boulevard of Broken
Dreams. S’assembla a un gran
circ, encara que la naturalesa
del que s’hi pot veure no sigui
circense. El certamen arriba a
cada una de les ciutats per on
passa amb tot un programa de
números i espectacles breus
que pretenen aportar, en con-
junt, una dosi d’excepcionali-
tat, molt més que simple oci.
És una forma de pervivència
d’un esperit lúdic primitiu i
força net.

El festival Parade també és
un parc de diversió ambulant.
Al recinte que munten a les di-
verses ciutats per on passen hi
ha bars i restaurants i atracci-
ons de fira que harmonitzen
amb una idea original i antiga
d’espectacle. Aquesta concep-
ció és molt visible en cada una

de les carpes, envelats i ins-
tal·lacions, cadascuna amb una
història molt particular.
L’atracció de les cadiretes, per
exemple, té cent anys; la vela
del circ Cascadeur és del 1909
i ha estat restaurada; també hi
ha un petit envelat que servia
de pugilat mòbil al principi del
segle XX, i d’altres igualment
vells i amb molts quilòmetres
de vida.

Un festival amb reputació
El Parade complet es munta

a Amsterdam, on es troba des
de divendres passat i s’estarà
fins al 14 d’agost. És el festival
de teatre més important dels
Països Baixos, amb més de vint

recintes per a espectacles tea-
trals i de dansa, concerts i per-
formances, a banda de les tendes
on es pot menjar i beure a qual-
sevol hora. La seva reputació és
tal que alguns dels dissenya-
dors més prestigiosos del país,
com Piet Hein Eek, han ideat
estructures per a noves ins-
tal·lacions que fan costat a les
velles; locutors famosos fan de
DJ a l’atracció de les cadiretes
els caps de setmana, i un pú-
blic massiu, familiar i fidel hi
assisteix encara que la pluja ho
deixi tot enfangat. I la impor-

tància no li ve d’una qualitat
refinada dels espectacles que
s’hi poden veure, sinó de l’efec-
te que fa el conjunt, com si fos
contínuament una nova expe-
riència.

La gira del festival Parade co-
mença a Rotterdam a mitjan

Els espectacles del Parade són diversos i heterodoxos
AVUI

El més remarcable
del festival Parade

és que està
plantejat com si tot

fos una nova
experiència

Cesc Martínez
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La fórmula és
molt vella:
caravanes,
veles, tendals i

barraques de fira
que van d’un poble a
l’altre portant un
bon conjunt
d’espectacles i
atraccions per a tots
els gustos i públics.

No hi ha coses d’homes, ni coses de dones, sim-
plement hi ha coses boniques, excitants, emo-
tives... o cursis, avorrides, pasteloses... Però
Juan Carlos García hi veu diferències impor-
tants, i per això ha posat una historieta d’amor
qualsevol (entre dos homes, això sí) dalt d’un
escenari i l’ha acompanyat amb un llit de flors
i una banda sonora de cançons més o menys
discotequeres per amenitzar-ho tot.

Encara que els dos intèrprets (Nicolas Marck-
mann i Glaub Charles da Silva) de Cosa d’homes
al Mercat de les Flors són ballarins especta-
culars tant pel seu físic com per la qualitat dels
seus moviments –que van de la flonjositat dels
braços arquejats a la velocitat d’unes cames

elàstiques, o uns salts de tècnica perfecta–,
la coreografia sembla limitada a les seves ca-
pacitats i el material gestual que se’n pugui
extreure, més que no pas haver estat motiva-
da per una línia coreogràfica prèvia a la seva
realització.

Per tant, la lectura d’aquesta nova obra de
Lanònima Imperial, més enllà del plaer de
veure dos cossos savis en acció, és pobra en ma-
tisos. La reflexió sobre la història dels homo-
sexuals com un via crucis a partir de les dues
imatges projectades sobre un sac de boxa de
sant Sebastià cosit a sagetes (la primera re-
naixentista, la segona dels artistes del kitsch Pi-
erre et Gilles), no és més que un recurs plàs-
tic, un element decoratiu que no té cap rela-
ció amb la història que els dos ballarins
expliquen amb els seus gestos, igual com passa
amb el vídeo de fons: un seguit d’imatges bo-
niques però presentades sense lligam ni amb
la música ni amb el ritme de l’espectacle o dels
ballarins.

Si es tractava d’afegir un granet de sorra per
normalitzar les relacions homosexuals davant
la llum pública, benvingut sigui. Si es tractava
d’anar més enllà de la història mateixa i que
els espectadors sentissin alguna emoció, cal-
drà replantejar les distàncies entre els elements
en escena i entre aquests elements i les grades.

DANSA
‘Cosa d’homes’

Quines coses!
Bàrbara Raubert Nonell

‘Cosa d’homes’. Lanònima Imperial /

Juan Carlos García. Creació: Juan Car-
los García. Intèrprets: Nicolas Marck-
mann i Glaub Charles da Silva. Festival

Grec, Barcelona, Mercat de les Flors,

28 de juliol.

juny, després s’instal·la a l’Haia
i Utrecht. Com l’any passat, Pa-
rade passarà per Barcelona a fi-
nals del mes de setembre, i en
aquesta ocasió serà l’única ciu-
tat de fora d’Holanda on farà
estada. Com les altres dues ve-
gades, serà una versió reduïda
del que es pot veure al seu país,
en part perquè molts dels es-
pectacles són intransferibles.

Els artistes que s’integren en
aquest festival itinerant no són
sempre els mateixos, i els que
repeteixen, els que d’alguna
manera formen el catàleg fix
de companyies del Parade, pre-
senten un treball nou a cada
temporada.

El grup de dansa Conny Jan-
sen, per exemple, que és una de
les poques companyies que ja
se sap que tornaran a Barcelo-
na aquest any, ho farà amb un
muntatge diferent, igualment
amable, això sí.

De mentalistes a DJs
D’espectacles en el festival Pa-

rade, n’hi ha de tota mena; del
mentalista que fa exhibicions
de telepatia sobre una petita ta-
rima, a l’humor verd amb ba-
llarines de barra vertical i DJs
inclosos; del Living Jukebox,
una proposta divertidíssima de
música en viu, al concert de-
mencial de la banda d’Arthur
Mulder al Cafè Jo –tant l’un
com l’altre van estar a Barce-
lona la temporada passada–, i
d’aquí a propostes menys cò-
miques però no menys entusi-
astes, especialment de dansa, i
a muntatges que juguen amb
projeccions d’imatges i fins i
tot cinema.

Sean Connery tornarà
a ser James Bond en
un nou videojoc

Toni de la Torre
BARCELONA

Es veia a venir
que el nou
videojoc de
James Bond

no estaria
protagonitzat per
Pierce Brosnan,
però el que ningú
s’imaginava és que
l’estrella seria Sean
Connery.

Electronic Arts, empresa que
ja es va fer càrrec de les adap-
tacions d’El senyor dels anells,
Harry Potter i més recentment
Batman Begins, ha anunciat la
sortida d’un videojoc basat en
el film Des de Rússia amb amor,
de 1963. El mateix Connery ha
confirmat la notícia amb sa-
tisfacció. “Com a artista, crec
que aquesta serà un altre ma-
nera d’explorar el procés cre-
atiu”, ha declarat l’actor esco-
cès. “Els videojocs són una
forma d’entreteniment molt

popular actualment i estic an-
siós per veure com funciona tot
plegat”.

El videojoc seguirà fil per
randa la història del film, però
incorporarà algun gadget que
pertany a pel·lícules posteriors,
com el jet en forma de motxi-
lla que propulsa Bond pels
aires. Connery tornarà a fer de
les seves, ja sigui disparant els
seus enemics enfilat dalt de
l’Orient Express o en trepi-
dants persecucions amb llan-
xes d’aigua. Això sí, aquest cop,
només hi posarà la veu i les
seves faccions convenientment
digitalitzades i rejovenides per
tornar a ser l’actor de 33 anys
que va enamorar el món.

El que no ha estat possible és
recuperar les veus dels altres
actors que van participar al
film i que també apareixeran
al videojoc. Alguns perquè ja
s’han retirat, d’altres perquè
han mort. És el cas de Robert
Shaw, que va interpretar el te-
mible Donald Red Grant, o Des-
mond Llewelyn, a qui es recor-
da pel seu paper de Q, l’inven-
tor dels ginys que empra James
Bond en gairebé la majoria dels
seus films.


