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Una inquietant obra qüestiona 
la llibertat en un món global

MARTA CERVERA
BARCELONA

El Mercat de les Flors acull des d’avui 
fins diumenge The tempest: without a 
body, una inquietant proposta firma·
da per la companyia neozelandesa 
que dirigeix Lemi Ponifasio, nascut 
a Samoa. L’obra, que ha obtingut elo·
gioses crítiques i formarà part del 

‘The tempest: without a 
body’ porta la firma d’una 
companyia neozelandesa

cartell del Festival d’Edimburg, està 
interpretada per 13 persones d’illes 
del Pacífic que mai han trepitjat una 
escola de dansa o teatre. Entre ells, 
destaca Tame Iti. La seva lluita pel 
reconeixement de la minoria maori 
tuhoe i la injusta detenció de l’intel·
lectual algerià Ahmed Zaoui, que va 
ser retingut sense càrrecs ni judici 
quatre anys a Nova Zelanda, van im·
pulsar l’obra, que és una reflexió so·
bre el món actual.
 Els atacs terroristes de l’11·S i la 
falta de respecte a la vida humana 

que el director ha viscut de prop du·
es vegades. Primer a l’aeroport de 
Heathrow, amenaçat per l’IRA. Se·
gon, en un tren que es va escapar 
pels pèls d’un altre atac. 
 «Totes les meves obres incideixen 
a buscar allò que ens uneix, a veu·
re què tenim en comú els éssers hu·
mans. Si cultivem les nostres dife·
rències només hi haurà guerres», 
destaca Ponifasio. «Les nostres illes 
no són el paradís, també estem des·
truint el planeta. I no podem pen·
sar que som els seus caps o empre·

saris. La Terra ja era aquí abans que 
nosaltres i tant de bo que segueixi 
després».
 Com en l’obra de Shakespeare 
en la qual inspira el seu muntatge, 
The tempest: without a body està prota·
gonitzat per éssers privats dels seus 
drets. «Intento convertir l’escenari 
en un espai etern on es concentra 
passat, present i futur», afirma. Al 
seu país als nens que no es porten bé 
els pares els envien a un lloc per pen·
sar. Ponifasio intenta que l’escena·
ri ocupi aquest lloc i es converteixi 
en un pou de saviesa que faci créixer 
tant els que actuen com els que mi·
ren mitjançant dansa, llum i so. H

33 Estètica i ball maoris.
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J Un déu salvatge és la quarta 
producció que s’estrena al 
renovat Teatre Goya, dirigit per 
Josep Maria Pou, sala que està 
batent rècords d’ocupació des  
de la seva reobertura l’octubre  
del 2008 amb una ocupació 
mitjana superior al 90%. Un 
marit ideal, l’últim espectacle 
programat, va superar el 96%  
de l’aforament, segons va 
anunciar el veterà actor i director 
català, que a més va emfatitzar  
«el fet insòlit, en un teatre 
privat, que les tres produccions 
estrenades continuïn vives, de 
gira per Espanya». 

MÉS D’UN 90% D’OCUPACIÓ

LA SALA 

J El mateix Pou encara està 
representant la versió en castellà 
d’Els nois d’història, mentre que 
Concha Velasco prossegueix 
amb les funcions de La vida por 
delante, i Un marit ideal va iniciar 
una gira la setmana passada. 
En el cas d’Un déu salvatge, 
l’estrena de la versió en català se 
suma a les representacions del 
muntatge en castellà, que segueix 
de gira. «Un déu salvatge és un 
bon exemple que el teatre sí que 
està normalitzat», exposa Ramon 
Madaula, també productor del 
muntatge, juntament amb Focus i 
Trasgo Producciones.


