
«Patchagonia és un lloc
imaginari perquè no he es-
tat mai a la Patagònia, però
m’inspirava desolació, so-
ledat, aïllament, gent que
està en una situació extre-
ma...» Lisi Estaràs, nascu-
da a Córdoba (Argentina)
el 1971, fa el pas de balla-
rina a coreògrafa en aques-
ta primera peça que posa
sobre l’escenari cinc balla-
rins dels C. de la B. (Esta-
ràs no balla) i tres músics,
envoltats d’un decorat no-
més omplert amb un terra
«craquejant», un arbre i un
cavall mort. «Tenen algu-
na cosa d’impostors, sem-
bla que vénen d’un lloc pe-
rò en realitat no.» Estaràs,
que balla en el proper es-
pectacle de Platel, Pitié,
que s’estrenarà en tres set-
manes al Festival Pina
Bausch a Alemanya, s’ha
inspirat en alguns perso-
natges que han recorregut
la Patagònia, com ara Bi-
lly de Kid, Darwin i un ho-

me estrafolari que es pre-
tenia rei de la zona. El nom
de l’espectacle, Patchago-
nia, pren el concepte fran-
cès que significa «estat
d’espera». La música,
composta expressament
per a la peça, té un sabor
argentí i incorpora algu-
nes propostes innovado-
res com ara una chacare-
ra indonèsia. Com en les
propostes de Platel, Esta-
ràs integra els músics i els
atribueix un paper.

Respecte a la seva forma
de treballar, l’argentina
diu que parteixen d’un es-
tat físic per extreure, des-
prés, el moviment corres-
ponent. «Així ens permet
fer un treball menys abs-
tracte i explotar el que ca-
dascú pot aportar de per-
sonal.»

Les Ballets inauguren
un nou cicle organitzat
amb Areatangent, Llançar
el cos a la batalla, que fins
el 30 de març programarà
una sèrie de coproduc-
cions, com ara Iker Gó-
mez, Yasmeen Godder i
Belén Maya, amb la idea
de servir de plataforma als
creadors emergents.

Tast escènic
El Mercat de les Flors es
transforma durant aquest
mes: coixins per terra, un
piano, unes tauletes de
fusta i mobles varis, el ves-
tíbul pren la forma d’una
mena de cabaret on es fa-
ran diferents performan-
ces i actuacions, i es podrà
sopar un menú «molt pen-
sat». Aquesta és la propos-
ta de la instal·lació perma-

nent inaugurada ahir de
Sílvia Delagneau i Joan
Galí amb una intervenció a
l’espai i una proposta de
Jazz a les fosques, d’Igna-
si Terraza i Cristina Mar-
tín, que combina música
amb escena. «La idea és
que el vestíbul es conver-
teixi en una mena d’espai
social on la gent vingui a
veure què hi fan aquella
nit. Obrirem abans les por-
tes i les tancarem després
perquè els espectadors pu-
guin quedar-se més esto-
na», comenta Casadesús,
director del Mercat. Aques-
ta és la primera proposta
del cicle d’Areatangent
que cada dimecres orga-
nitzarà al vestíbul del tea-
tre un parell d’espectacles
gratuïts (20.00 h i 21.30 h)
pluridisciplinàries.

Paisatges «patchagònics»
Les Ballets C. de la B. tornen al Mercat amb la primera creació de Lisi Estaràs

Un moment de la coreografia Patchagonia. / CHRIS VAN DER BURGHT

● La ballarina argentina Lisi Esta-
ràs, musa del pare de Les Ballets C.
de la B. Alain Platel, explora els ma-
tisos de l’espai patagó a Patchago-

VALÈRIA GAILLARD / Barcelona nia, la seva primera coreografia que
es pot veure al Mercat de les Flors
des d’avui i fins diumenge. Es tracta
d’una coproducció del Mercat que es
va estrenar a Nieuwpoorttheater

(Gant) el 23 de novembre del 2007
que obre el cicle Llançar el cos a la
batalla, organitzat amb Aratangent
fins a finals de mes per oferir una pla-
taforma als joves creadors.
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● El dramaturg Jan Lau-
wers, que va deixar molt
bon record l’octubre del
2005 amb Isabella’s room,
torna avui i demà al Teatre
Lliure amb la segona part
de la trilogia sobre la hu-
manitat. Si en la peça ante-
rior va presentar un treball
optimista sobre el passat,
ara es decanta per fer pro-
jecció del futur amb un ar-
gument més fosc: una pa-
rella que acaba de perdre
un fill discuteix si és ade-
quat fer-li una clonació en
un panorama de violència
al carrer similar a la que fa
un parell d’anys es va pro-
duir als suburbis de París.
La trama l’ajuda a fer una
reflexió sobre la identitat
tant amb relació al grup (el
conflicte amb els immi-
grats que abandonen els
seus hàbits, es tornen vul-
nerables com la llagosta
quan abandona la closca)
com amb relació a l’indi-
vidu (la investigació sobre
l’ADN possibilitarà clo-
nar humans).

The lobster shop parteix
del mateix món polièdric
que l’anterior peça. L’ac-
ció es produeix en diver-
sos punts de l’escenari, fet
que permet a l’espectador
seguir l’evolució dels per-
sonatges lliurement. La
posada en escena, a més,
inclou una barreja de dis-
ciplines. Pel que fa al text
d’aquest muntatge, Lau-
wers ha optat per fragmen-
tar-lo i presentar-lo amb
un ordre que no sigui li-
neal. El director de la
Needcompany opta per-
què el públic es deixi dur
per «l’emoció més que per
la part cerebral».

Lauwers ja està prepa-
rant la tercera part del ci-
cle. Centrat en el present,
vol fer una reflexió sobre
el paper que tenen els ar-
tistes en la realitat abor-
dant el dolor i la mort. Un
exemple: una intèrpret rep
una trucada poc abans
d’entrar a escena en què la
informen que el seu germà
ha mort en un conflicte a
Kosova.

Jan Lauwers coreografia
la identitat biològica i social

en un espectacle de
teatre, música i moviment
JORDI BORDES / Barcelona

● El dramaturg i director
Àlex Mañas presenta, a
partir d’aquest vespre i
fins al 6 d’abril, una versió
concentrada d’En cual-
quier otra parte al Versus
Teatre. El treball, guanya-
dor del premi SGAE 2006,
es va estrenar en el festival
Grec, a la Biblioteca de
Catalunya. Ara, el muntat-
ge «és més essencial»: du-
ra trenta minuts menys que
a l’estiu.

David Selvas i Roger
Coma són dos vigilants in-
flexibles. La consigna és
desconfiar de tot i de tot-
hom. La por a la diferència
es paga amb l’assassinat
del nouvingut. Com un
procediment fred i sense
concessions. Carmela
Poch és la noia romanesa
que pretén prosperar mun-
tant una perruqueria. La
topada amb els agents
truncarà el projecte.

Mañas vincula la peça a

clàssics com Tot esperant
Godot de Samuel Beckett
abans que a un thriller de
Tarantino. Perquè, més
que l’acció el que val és
l’espera que passi alguna
cosa. L’obra, que arrenca
com una comèdia, es va
transformant en un drama.
A mesura que avança la
història, es va descobrint i
insinuant el motiu (no pas
la justificació) pel qual ca-
da agent assimila el seu
paper de fred executor.

Àlex Mañas revisa el misteriós «En
cualquier otra parte» al Versus

J.B. / Barcelona


