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Gran èxit de la setmana de silenci als teatres de Reus

L'edició d'aquest any del Festival Internacional de Mim i Teatre Gestual s'ha dedicat a les
màscares

Cesc Martínez. REUS

Ahir es va tancar el 7è Festival Internacional de Mim i Teatre Gestual de Reus, que any rere any
esdevé un referent més important en el circuit dels principals festivals de teatre europeus.
No és només que molts artistes vinguin a Reus després d'haver passat per grans festivals de Bèlgica o
França, on presenten bona part de les propostes que després venen a casa nostra, sinó també els
contactes internacionals que de mica en mica va establint l'organització de Cos i que li donen cada
vegada més prestigi. I que sobretot té el mèrit de ser un festival de teatre especialitzat en un gènere
minoritari que requereix un alt nivell de qualitat per cridar l'atenció. Costa molt cridar en silenci, però es
pot fer.

Entre els contactes internacionals hi ha Marcel Marceau, un dels primers a actuar en l'edició d'aquest
any acompanyat del grup Nouvelle Compagnie. Tots dos s'emmarquen en les activitats del projecte
europeu Viaggi e Viaggiatori, a través del qual circulen diversos cursos, conferències i espectacles per
festivals de tot Europa. Precisament, la proposta que Reus hi participés va sorgir de Blanca del Barrio,
que acompanyava Marceau quan aquest va actuar per primer cop al Festival Cos, ara fa dos anys.
També s'incloïa dins el context de Viaggi e Viaggiatori el muntatge que va obrir l'edició del festival, el
Don Chisciotte-Secondo tomo, dels italians Corps Rompu.

Un altre dels convidats internacionals que més ha destacat -per l'elegància i la perfecció del treball
mímic, i per la distància de la proposta sencera-, fora del projecte europeu, va ser el grup de Taiwan
Shang Orientheatre. Shan-Zai Dragon era un espectacle a ritme de conte antic, que s'ha d'explicar
sense presses. En la història hi ressonen mites orientals: dibuixen l'obsessió de posseir el cap del drac
amb unes imatges molt contrastades i netes, una màscara tan sensacional com senzilla feta de
sarments i música en directe.

Aquest any s'han vist poques estrenes absolutes (una, La maledicció zombi, dels catalans Copi Rait, un
fantasia postmoderna que manlleva pocs gestos del mestre Marceau), però gairebé totes les
companyies estrangeres vénen per primer cop. I precisament perquè el festival Cos valora molt
especialment la qualitat, també s'atreveix a recuperar velles joies com Clochard, de Grappa Teatre, amb
direcció de Paco Mir.

Per si no n'hi hagués prou, els organitzadors es van proposar, a més, treballar temes monogràfics en
cada una de les edicions. Si en edicions passades es van elaborar els programes pensant en
espectacles que incidissin en temes com ara el combat escènic i la relació entre Eros i Thanatos, aquest
any ha estat la màscara. És per això que s'han vist molts espectacles fets a l'estil de la Commedia
dell'Arte, com ara Quanta comèdia!, de Xarop de Canya, i el magnífic mecanisme teatral que és
Divertimento o la comèdia dels criats, de la companyia Dei Furbi. Això ha fet que moltes de les
propostes tinguessin una quantitat considerable de text, però, segons va declarar Lluís Graells, director
artístic del festival, "l'objectiu continua sent que el mitjà d'expressió principal sigui el gest". L'organització
de Cos 2004 ha programat activitats paral·leles relacionades amb la màscara, com ara el curs La
màscara al teatre i la conferència de Donato Sartori, un dels grans mestres artesans de la màscara
teatral d'arreu del món.
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La fira es va tancar ahir a la nit amb un segon passi del muntatge Polar, de la companyia francesa
Escale Théatre Gestuel. Escale és un grup itinerant que porta la seva pròpia vela com si fos un circ,
encara que per dintre l'estructura de les grades i l'escenari són més semblants a la d'un teatre clàssic.
Polar és una pulp fiction en versió dansa, un espectacle molt fort físicament i gestualment agressiu que
no renuncia a alguns tocs d'humor gens negre.

El Festival Cos va néixer a conseqüència de l'altre gran festival de la ciutat, el Trapezi. Com que aquest
havia de tenir una freqüència biennal -i veient l'acceptació que tenia-, l'Ajuntament va tenir l'encert
d'organitzar un festival diferent per als anys de pausa, un festival de teatre que impliqués totes les sales
de la ciutat. El resultat és que Reus té dos festivals a l'any. El de teatre gestual ha aconseguit allò que
es proposava: que totes les sales -tret de La Salle- hi participin. De moment n'hi ha prou, però tampoc
sobra espai, ja que cada edició atreu més quantitat de públic.

El grup Taiwan Shang irientheatre ve presentar Shan-Zai Dragon
Van Der Meulen
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