
CONTEMPORANEÏTZANT LA TRADICIÓ temporada alta presenta demà dues propostes ben diferents que comparteixen, malgrat tot, un
tret: partir de la base d’un clàssic –de la literatura o de la tradició musical– i passar-lo pel filtre de la modernitat. la primera és l’adaptació teatral
de Büchner que Kentridge ha realitzat amb titelles, «Woyzeck on the Highveld»; l’altra, la música entre folk i sintetizadors, dels Electrotoylets.

�

Ja fa 17 anys que el director sud-
africà William Kentridge va entrar
en contacte amb la Handspring
Puppet Company per crear Woy-
zeck on the Highveld, una adapta-
ció del clàssic de Büchner passa-
da per molts tamisos. Un d’ells,
traslladar el focus d’un soldat del
segle XIX, a un miner a Johannes-
burg als anys 50; i un altre, és usar
titelles i projeccions animades per
explicar com les rígides estructu-
res socials i econòmiques acaben
portant a la destrucció d’un ésser
humà. I ara, 17 anys després, el par-
ticular Woyzeck de Kentridge ater-
ra demà Temporada Alta.

El director del festival, Salvador
Sunyer, va explicar que feia temps
que volien comptar amb el suda-
fricà dins la programació; l’any
passat va presentar-hi Il ritorno
d’Ulisse, i enguany hi porta aques-
ta proposta visualment fascinant,
que la companyia promet que
serà «molt especial, totalment di-
ferent a cap altre Woyzeck».

Sobre l’escenari hi ha quatre
titellaires –que treballen amb fi-
gures de fusta a la vista dels es-
pectadors– i un únic actor. El teló
de fons són les projeccions ani-
mades creades pel mateix Ken-

tridge, en una posada en escena
comparada amb la pintura abs-
tracta: «La seva màgia és que ca-
dascú hi pot interpretar el que
vulgui, perquè ens obliguen a usar
una part del cervell que no nor-
malment no usem», explicava ahir
un dels titellaires.

Per la seva part, l’únic actor a
l’escenari, Mncedisi Shabangu,
explicava que va haver de fer un
gran treball per poder donar la rè-
plica a uns titelles: «Al principi era
una mica frustrant perquè estava
acostumat al teatre clàssic, però el
coneixement del director sobre
la feina actoral em va ensenyar a

treballar amb titelles com si fossin
persones», explicava ahir.

Pel que fa a la combinació d’e-
lements entre treball d’actors, ti-
telles i projeccions, els membres de
la companyia ho tenen clar: «Aquí
perseguim un ideal que és la inte-
gració perfecta de tots els ele-
ments, perquè tots són necessaris
i estan molt mesclats». Aquestes
projeccions de fons tan bon punt
mostren els pensaments de les ti-
telles, com usen imatges que con-
fonen l’audiència amb un objectiu
clar: «El previsible és avorrit, però
un enigma ens atreu, ens fa pen-
sar i això ens manté joves».
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«Woyzeck» es converteix en
titella de la mà de Kentridge

El director sud-africà porta a Temporada Alta el clàssic de Georg
Büchner, adaptant-lo i combinant un actor, figures i grans projeccions
�

«El fons del projecte és
seriós, tot i usar l’humor»

Xavi Llosas i David Ibáñez
TECLATS I GUITARRES D’ELECTROTOYLETS

Untrio formataGironaque
debutaalaXina,Gameboysper
tocarelVirolai,músicsdellarga
trajectòriaqueesposenbarreti-
naperactuar...Tantespeculiari-
tats formenelsElectrotoylets,
queerainevitablequeacabessin
triomfant.

Com es comença un projecte
musical tanpeculiara laXina?

Va ser per accident, per poder
anar-hiatocar.Calientresindividus
que poguessin passar-hi un mes i
mig sense prendre gaire mal (riu).
Necessitàvem instruments que po-
guéssim dur fàcilment, i vam triar
aquesta joguineria vintage, amb la
sonoritatentranyabledelsvideojocs.

Ivamferundossiermacoambco-
sesqueagradessinalsxinesos! (riu).
Allà s’entén La Santa Espina?
Vampensarquesihasd’anarato-

car fora, el més coherent és fer-ho
amb la música pròpia del país!
I es dediquenmés a la experi-

mentació tècnica o a la música?
Ambdues són importants. Vam

començaratreballaralCentred’Arts
Santa Mònica, d’allà al Sónar... Tro-
bar la sonoritat no és fàcil!

És més complex del que sembla,
perquè ens fem càrrec de la tècni-
cademoltsinstrumentsadaptats.És

un repte mantenir-ho sota control!
FeraixòambtemescomEls Se-

gadorsdemostraungranrespec-
teoésuna irreverència total?

L’humor és important, però l’A-
drià Bauzó (secció de vents) era un
tenora molt destacat, i en Xavi ha
viscut la música tradicional a casa.

I tocar a la Xina és senzill perquè
no et coneixen, el complicat és fer-
ho aquí! Però sabem aplicar la iro-
nia al directe, i hem redescobert un
repertori tradicional molt ric.

El sentit de l’humor és la nostra
premissa fonamental, però el plan-
tejament de fons és molt seriós.
Demàpresenteneldiscsorgitde

laproposta,Volempamboli...
Mai s’ha fet res semblant aquí, és

especial. Hi haurà un vídeoDJ que
ambenBertránEscolà(dissenyador
delCD),hacreat lesprojeccions.Hi
estrenarem dos temes nous...

... I hi actuaran les nostres gogós,
les megapubilles!
I creien que podrien tenir tan

bonaacollida?
En realitat no, però el que sí vam

tenir clar quan vam fer el primer
concert a la Xina és que volíem
queaixòcontinués.Volemseguirex-
portant el projecte, que no quedi
simplement en quelcom que fa
gràcia aquí.

Jo només aguanto esperant a
veuresitornaasortirunviatge! (riu).
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Kentridge treballa amb les titelles en el seu peculiar «Woyzeck».

BERNY SIMON

TELEVISIÓ Cuatro preestrena avui
la sisena i molt esperada
temporada de «House»
El doctor més irreverent de la petita pantalla
torna avui, ingressat en un hospital per desinto-
xicar-se de la seva inseparable vicodina.�63

PREMI Risto Mejide, Alfredo Urdaci i
Almudena Grandes sonen com a
possibles guanyadors del Planeta
L’editor José Manuel Lara afirma que la introducció
del llibre electrònic no serà tan ràpida com es pro-
nosticava.�52
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