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Avuis’estrena ‘Zwdu’,
ielmonòleg ‘Unaltre
Wittgenstein’es
veuràelsdimarts

Teresa Bruna
BARCELONA

Doble programa a la Sala
Beckett escrit i dirigit per
Albert Mestres: Un altre
Wittgenstein, si us plau o
L’holocaust, reservada per
a la nova oferta que fa la
sala per als dimarts, i Zwdu
o El dubte, que s’estrena
aquesta nit a Barcelona
després d’haver passat pel
festival Temporada Alta.

Aquest muntatge neix a
partir de la proposta del po-
lifacètic actor Xavier Mes-
tres Emilió, resident a París
(mim, dansa, saltimbanqui,
cantant) i el mim helvètico-

alemany Palino Marc Brun-
ner. “Teníem ganes de fer
un espectacle on no s’utilit-
zés la paraula i que alhora
no fos mim. Que es pugui
veure arreu sense traduc-
ció. Vam anar a trobar l’Al-
bert perquè és un fora de
sèrie com a autor”, diu Emi-
lió. Tracta de dos personat-
ges lligats d’una manera in-
dissoluble que intenten
trencar però no poden. Se-
gueixen la síntesi del clown,
amb un pallasso llest i el que
obeeix: “Això crea comici-
tat, sense caure en la pallas-
sada de fer riure, però té un
punt d’agror i de pseudosur-
realisme”, continua l’actor.

Pel que fa a Un altre
Wittgenstein, si us plau o
L’holocaust, és un monòleg
sobre dos moments de la
vida del filòsof, interpretat
per Elies Barberà. ■

AlbertMestres,
autoridirector
alaBeckett

Ladorment
delsegleXX

PabloLeyiJosepGalindofanalMercat
delesFlorselseuprimerespectaclede
teatre-dansa, ‘LaBellaDormentdelBosc’

Marta Porter
BARCELONA

Què tenen a veure dos dra-
maturgs com Pablo Ley i
Josep Galindo, que han
basatgranpartdelsseustre-
balls escènics en la recerca
documental, amb el conte
La Bella Dorment del Bosc?
Què tenen a veure George
Orwell i Jacques Perrault
o els germans Grimm? I
què tenen a veure la dansa
contemporània i els con-
tes de fades?

Aparentment no tindri-
en res a veure si no fos que
Ley i Galindo, altrament
dits Projecte Galilei, han
fos tots aquests conceptes
en un espectacle que demà
s’estrena al Mercat de les
Flors i que es podrà veure
fins al 17 d’abril.

“Hem explicat gairebé
tot el conte, però des del
nostre propi punt de vista”,
assenyala Ley, que trasllada
el son de la dorment al segle
XX. Estructurat en tres
parts, La Bella Dorment del
Bosc comença amb l’expli-
cació del conte a càrrec de
dos personatges, la Bella
–interpretada per la balla-
rina cubana Maura Mora-
les– i el príncep –a càrrec
de Xisco Segura–, per pas-
sar a una segona part, la del
somni, el nucli del muntat-
ge, en què el príncep recita
una llarga lletania sobre els
esdeveniments més corpre-
nedors del segle XX, des de

les guerres i les bombes atò-
miques, passant pels canvis
tecnològics i innovacions
tan quotidianes com la ma-
quineta d’afaitar. “Mentre
ell explica la lletania, ella la
pateix en el seu propi cos, la
història és la relació de
crims contra la humani-
tat”, exposa Ley.

Finalment, latercerapart
és el petó, “un llarg petó
de 6 minuts, estil Holly-
wood, cursi i adolescent,
molt tendre i que entra
per la pell”. I és que segons
el dramaturg, l’única con-
clusió a què podem arri-

bar és que “el crim només
es pot combatre amb l’a-
mor i que l’únic que com-
pensa estar viu són els mo-
ments de felicitat”.

Malgrat saber que se’l pot
considerar pueril, Ley té
clar que cadascú ha d’arri-
bar a les seves pròpies con-
clusions, ja que aquest “és
un conte per a adults, en
què cadascú s’haurà d’en-
dinsar en el seu propi món
interior”. Amb tot, sí que re-
coneix “un rerefons biolò-
gic” entre aquesta, la seva
Bella Dorment, i els textos
treballats anteriorment de
George Orwell. “No es perd
de vista ni l’home ni el
món”. I és que encara que
canviï l’estètica, l’esperit no
varia tant respecte a espec-
tacles anteriors com Home-
natge a Catalunya i La ma-
ternitat d’Elna.

Pel que fa a la posada en
escena, a més de l’actor i la
ballarina, quatre músics,
capitanejats per Dani Es-
pasa, interpreten frag-
ments de la partitura ho-
mònima de Txaikovski
amb instruments tan di-
versos com el piano, el vio-
loncel, un violí elèctric,
acordió i sintetitzadors. A
més, un vídeo projecta ob-
jectes elaborats per esco-
lars d’entre 2 i 15 anys al-
hora que les 18 pintures
que ha fet especialment
per al muntatge Pablo Ley
pare. “Estàvem cansats del
documental”. ■

Xisco Segura i Maura Morales expliquen el conte amb la paraula i el moviment ■ TONI ROURA

Zw i Du són dos ancians que parlen sense paraules però en un
llenguatge entenedor i ple de sentit ■ RETOLANZ

“No hem volgut
perdre de vista
ni l’home ni el
món”, assegura
el dramaturg
Pablo Ley

Coreògrafs
emergentsi
consagratsse
citenalSAT!

Redacció
BARCELONA

Artistes ja consagrats,
com Sol Picó, Roberto
Oliván i Nats Nus, i altres
d’emergents, com els bri-
tànics Company Chamele-
on i els gallecs La Macana,
a més de la reconeguda
companyia holandesa
Duda Paiva Company, ofe-
reixen un ampli ventall de
registres de dansa en el 7è
festival Dansat!, que se ce-
lebra des d’avui fins al dia
11 d’aquest mes d’abril a
l’escenari del SAT! Teatre
de Barcelona.

Dirigit pel coreògraf
Thomas Noone, el Dansat!
pretén fer arribar la dansa
a tot tipus de públic, ente-
sos i profans, amb l’únic es-
perit de fer gaudir els es-
pectadors de totes les
edats. Per això les compa-
nyies escollides presenten
espectacles tan diferents
com l’exitós El llac de les
mosques, una aproximació
a ritme de rock & roll a un
gran clàssic del repertori,
però també l’espectacle in-
fantil Maps, de Nats Nus
–guanyadors de l’últim
Premi Ciutat de Barcelona
de dansa–, o el sempre po-
lifacètic Roberto Oliván,
que, en coproducció amb el
CAER de Reus, presenta
Mermaid’s call.

El festival, però, l’inau-
gurarà la companyia Cha-
meleon, que presenta Ri-
tes, una anàlisi dels ritu-
als d’iniciació dels homes
de totes les cultures. Tam-
bé destaquen els gallecs
La Macana, que represen-
taran Veuen, i Duda
Paiva, amb Angel. ■


