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Teatre: Brodas Bros

El ‘hip-hop’ de Joan Gracia
El Teatre Victòria de Barcelona fa
pujar la cultura del hip-hop del
carrer a l’escenari amb l’estrena
de l’espectacle Brodas Bros, in-
terpretat per dues parelles de

germans apadrinats pel membre
de Tricicle Joan Gracia. Vuit ba-
llarins i tresmúsics,ambunamit-
jana de 27 anys d’edat, ofereixen
una mostra de la versatilitat de

la cultura del hip-hop. L’especta-
cle arrenca amb un rap, l’únic
que s’interpreta, atès que la mú-
sica que punxa el DJ Kapi és ins-
trumental. ■ MIQUEL ANGLARILL

LaFundacióGodia
celebraelsseus10anys

La institució artística
organitza diumenge
una jornada
de portes obertes

Montse Frisach
BARCELONA

LaFundacióGodiadeBarce-
lona celebra diumenge el
seudesèaniversariambuna
jornada de portes obertes,
que inclourà activitats de
tota mena, com ara visites
guiades, contacontes i es-
morzar i berenar per a tot-
hom. Amb aquesta jornada
gratuïta, la Fundació pretén
acostar més al públic la seva
col·lecció permanent, amb
obres que van del segle XII
fins a l’actualitat,aixícom la

nova seu de la institució des
de fa un any, la casa moder-
nista Garriga-Nogués, del
carrer Diputació. També es
podrà veure l’exposició del
pintor xinès Zeng Fanzhi,
que s’ha prorrogat fins al 14
de febrer.

La directora de la funda-
ció, Sara Puig, recorda que
la Godia va ser la primera
institució privada amb una
col·lecció d’art que es va ins-
tal·lar a l’Eixample. “Aquest
era el nostre fet diferencial”,
diu, però més tard “altres
col·leccionistes es van ani-
mar i van fer el mateix”.

Fa un any la fundació es
vatraslladardeseu,uncanvi
que l’ha afavorit clarament,
ja que s’ha passat de 16.000
a 25.000 visitants anuals. ■

Entrevista: Eugenio Barba Fundador de la companyia Odin Teatret, és una figura
clau per entendre l’evolució del món del teatre de la segona meitat del segle XX

Eugenio Barba en un moment del seu espectacle ■ VORO SENDRA

“L’espectacletotalésuna
experiènciasensorial”
Ester Pinter
VALÈNCIA

Eugenio Barba (Itàlia, 1936),
fundador de la companyia dane-
sa Odin Teatret i del concepte de
tercer teatre, basat en l’antropo-
logia teatral, és clau per entendre
el món de l’escena de la segona
meitat del segle XX. Ha dirigit
més de 70 produccions i ha rebut
nombrosos premis internacio-
nals. Barba va ser a Sueca recent-
ment per inaugurar la Mostra In-
ternacional de Mim.

Com un emigrant italià arriba
a Escandinàvia i decideix fer
teatre?
Vaig deixar Itàlia el 1954 per
anar a Noruega a treballar com a
soldador, mariner… Vaig viure la
generositat humana, però també
el menyspreu. Al començament
el fet d’estudiar teatre va ser la
manera de camuflar la meva di-
versitat. Després d’estudiar qua-
tre anys a Polònia vaig tornar a
Noruega i, com que no vaig tenir
l’oportunitat de treballar al tea-
tre oficial, vaig haver de crear el
meu propi teatre. Quan ens vam
traslladar a Dinamarca amb
l’Odin, vam iniciar el camí de la
professionalització.

Què queda avui a l’Odin Teatret
d’aquella primera visió marxista
de l’escena?
Encara que ja havia participat en
els moviments d’esquerra com a

obrer, vaig començar a fer teatre
perquè vaig pensar que aquella
podia ser una manera de fer polí-
tica amb uns altres instruments.
Així, tot el que era ideologia ho
vaig llençar a la mar i vaig conce-
bre un teatre amb una determi-
nada política, més que no pas un
teatre polític.

Com era aquesta política?
Jo sempre he fet espectacles per
a un nombre limitat d’especta-
dors, entre 50 i 100. Crec que el
teatre ha d’anar contra el cor-
rent de la massificació i intentar
que l’individu es torni conscient
de la seva personalitat i el seu ba-
gatge interior i iniciï així un dià-
leg amb ell mateix. A més, l’actor
abans de representar ha d’exis-
tir. També volia des d’un principi
que els integrants del grup es
comprometessin durant tota la
vida, creant dinàmiques que en-
fortissin els nostres llaços al ma-
teix temps que potenciessin la
individualitat de cadascú perquè
es generessin noves iniciatives.

¿Ha hagut de renunciar als
seus ideals al llarg de la seva
trajectòria?
Em sento com un alpinista que
ha d’arribar al cim, però que de
vegades ha de baixar i recomen-
çar el camí. El fet que hagis de
canviar de ruta no significa que
el cim hagi variat de lloc. Per mi,
el cim és mantenir aquest grup
de persones de diferents nacio-

nalitats, creences i cultures,
però sempre conservant l’ètica
de l’excel·lència. Sempre en con-
tacte amb la realitat. És evident
que cadascú de nosaltres deixa
que la seva circumstància influ-
eixi en ell. Però per a mi l’espec-
tacle total és per damunt de tot
una experiència sensorial més
enllà del purament conceptual.
Té a veure amb el sistema nervi-
ós, com quan t’enamores o tens
una experiència molt forta amb
la natura.

Es diu que a Europa es fa especta-
cle i a America Llatina, on vostè ha
viatjat molt, es fa teatre. ¿Hi està
d’acord?
Avui dia a l’Amèrica Llatina la si-
tuació és molt diferent de l’època
de les dictadures, quan el teatre
era una manera d’enfrontar-se al
règim i la dominació dels mitjans
de comunicació. El teatre que
s’hi fa avui recorda molt la matei-
xa desorientació que viu la gent
de teatre a Europa, que treballa
en projectes que demana el mer-
cat. Fins a mitjans dels 80, el
grup de teatre era viscut pels
seus integrants com una manera
de crear llaços socials, deixant
enrere els seus vincles familiars i
rebutjant la societat de la mane-
ra que estava organitzada. Ara el
que caracteritza les companyies
és que s’accepta el que existeix i
solament s’intenta navegar allà
on és possible per dur endavant
els projectes.
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