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Àlex Serrano construeix a
Artefacte un muntatge en
què constata que la Natura
sobreviurà la cultura, la ci-
vilització. Ho demostra
posant el mot Word (pa-
raula) amb lletres de gel
que es desfaran. Pel canvi
climàtic (conseqüència de
l’home i del temps). La
Natura té a favor, respecte
de les civilitzacions, que
és eterna. Una idea que dó-
na moltes altres lectures
possibles. Si ja fa dècades
el teatre convencional ha
deixat de ser majoritària-
ment doctrinari amb les
seves dramatúrgies (no es
donen respostes a la histò-
ria sinó que es plantegen
les preguntes més parado-
xals perquè sigui l’espec-
tador qui assumeixi la con-
clusió), els creadors que
passegen per l’abisme del
teatre renuncien també a la
concreció dels enunciats.

També Jordi Oriol amb
els seus companys d’Indi
Gest fan una mirada meta-
lingüística i que transfor-
ma la mitologia grega a
Prometeu no res. L’obra,
estrenada a Temporada
Alta, necessitaria d’una al-
tra revisió. Fa dues setma-
nes, Oriol recuperava Ara
estem d’acord, estem
d’acord a la Beckett i ofe-
ria una peça, tot i que frag-
mentària, amb una tesi cla-
ra. És clar que en aquella
ocasió hi havia un narra-
dor (un llobarro i àrbitre de
futbol) que podia dirigir la
reacció del públic més efi-
caçment. Oriol a Prometeu
no res transgredeix, per
començar, l’ordre de les
accions. Teo, el seu perso-
natge, pateix el dolor
d’una àliga que menja el
seu fetge que es regenera
(la tortura de Zeus) abans
que ell li robi el foc per ce-
dir-lo als homes. De fet, en
aquesta proposta (parlada
íntegrament amb un fals
suec) Epi, el germà de Teo
(interpretat pel personalís-
sim Diego Anido, que
també participa en el mun-
tatge de Serrano), roba el
foc a una espectadora: el
públic és Déu per als crea-
dors escènics. La Pandora
d’aquesta proposta sembla
ingènua, però és cruel i ex-
ecuta les ordres de Zeus,
deixant-los desemparats

També David Espinosa
té un respecte absolut pel

públic. Tant que prova a
Felicidad.es d’actuar a ca-
sa. Alguns li diuen teletre-
ball, una versió particular
per a una professió que ba-
sa el seu valor en la proxi-
mitat, el compartir l’espai
i el moment. L’artista con-
fessa sentir-se atret pel
procés de creació però que
li provoca rebuig presen-
tar-ho al públic. Espinosa
(amb la dona embarassada
de vuit mesos) es relaciona
a través d’un xat amb la
col·laboració d’algú del
públic. Acaba, la tecnolo-
gia no té fronteres, ni límit,
ni vergonya, fent un diàleg
existencialista penjat en
un xat d’afamats internau-

tes pornogràfics. Dissabte
a la tarda es van connectar
un centenar d’internautes
d’arreu del món que gaire-
bé igualaven els prop de
200 espectadors del Lliu-
re.

El missatge. Societat
Dr. Alonso de Tomàs Ara-
gay deconstrueix una cita
de Fernando Pessoa. Un
joc, una poca-soltada amb
la qual un coreògraf de la
desapareguda General
Elèctrica caricaturitza els
analistes malalts de trobar
relacions impossibles. Ho
fa amb Pessoa, també po-
dria provar-ho amb les ins-
truccions d’un medica-
ment o d’una caixa de ce-

reals. A l’altra banda, el
dramaturg Roger Bernat
homenatja Pina Bausch.
Convida que els especta-
dors siguin ballarins indi-
cant-los els moviments a
fer a través d’uns auricu-
lars. Com l’any passat a
Domini públic. Ara, però,
Bernat té la capacitat de
donar ordres diferents, ju-
ga amb canals. L’autor i
director ha passat de donar
protagonisme a col·lectius
anònims (des de pakista-
nesos del Raval a nens o
transsexuals) a donar la
veu al mateix públic. És
una proposta que l’allunya
de l’escola dels de Rimini
Protokoll, un col·lectiu

que ha assentat bases fer-
mes a l’Europa Central.
De fet, el treball de Berlín,
Bonanza, és un documen-
tal insòlit d’un antic poble
americà. Va tenir uns
20.000 habitants arran de
la febre de l’or i avui hi vi-
uen cinc de manera perma-
nent. No es parlen, pràcti-
cament, entre ells. I es de-
mostra que, com menys
habitants hi ha, més difícil
és que hi hagi una relació
cordial. El desacord arriba
a tal punt que l’estat d’Ari-
zona es planteja treure-li la
qualificació de poble i re-
batejar-lo com a bosc. Ara,
un dels veïns adverteix, en
començar, que «no es pot

creure res del que es digui i
només la meitat del que es
vegi».

Pulgasari és l’única pe-
ça que parteix d’un text, i
és bàsicament l’oralitat la
que marca la pauta del
muntatge. El cineasta Al-
bert Serra perpetra una
llarga introducció musi-
cal. Com si fos una llarga
panoràmica sonora.
L’obra, d’una forta càrre-
ga poètica, no es molesta a
explicar uns antecedents
per entendre el fets histò-
ric que explica del règim
dictatorial de Corea del
Nord. El Radicals també
ha ofert un espai a crea-
dors com Sergi Fäustino
(que cedeix autoria a Kiko
Amat), C60, per desenvo-
lupar una obra sobre músi-
ca, amb intèrprets en di-
recte. Macarena recuerda
és un treball que signa una
actriu vinculada a Ama-
ranto i 96º. Però s’amaga
com Manu Chao ho fa
quan actua d’estranquis en
petits garitos. Lola Arias
fa un retrat, potser el més
clar de tots, dels crims de
la dictadura argentina.

Heiner Goebbels, encara
El cicle Radicals Lliure
s’acaba formalment
aquesta setmana amb una
producció internacional
d’envergadura. Heiner
Goebbels, que fa uns anys
va meravellar al TNC amb
un engany teatral i musical
a Eraritjaritjaka, ofereix
cinc sessions (de dijous a
dissabte), una simfonia on
els personatges són uns
pianos que es desplacen
per l’escena. És una mani-
pulació d’objectes a l’en-
gròs, en què no intervenen
actors però sí un bon gra-
pat de tècnics, argumenta
el director del Teatre Lliu-
re, Àlex Rigola.

Lluís Pasqual, el nou di-
rector a partir de la tempo-
rada 2011-12, aprovarà
més llamàntols? Per l’any
vinent, està assegurat, sen-
tencia Rigola, tot i que
l’equip artístic actual s’es-
tà desmembrant per mo-
ments. Pasqual haurà de
trobar nous còmplices o
integrar els actuals al seu
projecte. La frontera del
2012 pot ser la de la conti-
nuïtat o no a fer d’aparador
d’aquest univers de l’abis-
me teatral.

Un llamàntol a la frontera del teatre
Radicals Lliure senta els límits teatrals amb unes propostes molt personals i una dramatúrgia oberta i ambigua

● Dissabte a la nit, Rodrigo García
deixava aclaparat el públic amb
una obra de dues hores d’una ener-
gia devastadora, d’una lectura con-
tundentment inqüestionable i que
situa la humanitat a l’abisme de la
supervivència. Versus alterna el
text murri i provocador amb les
sentències contundents que els ac-
tors llegeixen escrites als espague-
tis. El cante prim com una fulla de
ganivet es barreja amb el punk més
sorollós i sord de matisos. A la
pantalla, es pregunta perquè mai

● Radicals Lliure és el cicle teatral de no-
va escena identificat amb el llamàntol,
l’animal que Rodrigo García no va poder
executar oficialment en la primera edició.

Núria Lloansí, estesa damunt d’una catifa de llibres, a Versus de Rodrigo García. / CHRISTIAN BERTHELOT

JORDI BORDES / Barcelona

Aristòtil aixecarà la mateixa pas-
sió que un Barça-Madrid, o hi apa-
reix un primat, llicenciat en filoso-
fia, que alliçona els homo sapiens,
teòricament més avançats intel-
lectualment. A escena, nusos, llet
que es decanta, actors que consu-
meixen un pot d’ambientador rui-
xant-se’l per sobre. tot acaba brut
com el voltant d’uns contenidors
després que ho hagi revisat un dra-
paire maldestre. Històries incon-
nexes, tortures que fan mal de sen-
tir i veure (introdueixen un conill

Aquesta bèstia s’ha convertit en un crusta-
ci marí que, com un híbrid, fusiona la tec-
nologia i la innovació amb les conven-
cions teatrals clàssiques. Aquest cap de
setmana, al Teatre Lliure, una vuitantena

de programadors, un bon grapat d’inter-
nacionals, han vist una desena d’especta-
cles, dels 14 programats en aquesta edi-
ció. Bona part de les propostes d’enguany
certifiquen un llenguatge personal (sovint

viu a un microones i l’engeguen.
Afortunadament és una fal·làcia).
També obliguen a la bateria a beu-
re sis litres d’aigua sense gairebé
respirar. Discuteixen si és millor
ser carn de «putades» i sentir-se
viu (tot i que aquests jocs les aca-
bin matant), que viure sense canvis
una vida quasi vegetal. García es-
gota. Tant cataclisme fa preguntar
si no és una fórmula massa apresa
o si és una tesi apocalíptica en què
creu. Si és així, un es pregunta si
Rodrigo es llevarà l’endemà.

preciosista, amb bona dosi de tecnologia)
i una dramatúrgia molt oberta: parteix
d’una idea concreta que es deforma lliure-
ment durant la construcció. El llamàntol
és l’animal de la frontera del teatre.

Rodrigo García, destructor d’històries


