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Tants espectadors,  
tantes sensacions

L
legeixo que a Nova York 
s’està portant a terme una 
experiència que redueix el 
fet teatral a dues úniques 

persones: l’actor i l’espectador. Es 
diu Teatre per a un. En un racó de Ti-
mes Square s’hi ha instal·lat una ca-
bina de les dimensions d’un armari 
de roba, negra i metàl·lica per fora, 
de vellut vermell per dins, en què els 
espectadors entren d’un en un i es 
troben amb un actor que representa 
en exclusiva per a ells una funció de 
no més de deu minuts. El repertori 
de la companyia el conformen cinc 
actors i cinc obres que es programen 
de manera aleatòria. L’espectador 
no pot elegir. No sap per endavant 
ni què li explicaran ni qui actuarà. 
Una vegada dins, la proximitat ac-
tor-espectador obliga a una intimi-
tat forçada que per si mateixa pot 

deixar un record indeleble. 
        A la cabina no hi ha espai ni per 
estirar els braços. Diuen, els que ja 
hi han passat, que al sortir et sents 
desorientat, desconcertat i descol-
locat.
 Imagino que a tants espectadors, 
tantes sensacions. Des de la que es 

té en un ascensor petit quan es co-
incideix amb el veí a qui no has tor-
nat encara el llibre que li vas de-
manar fa sis mesos, fins a la de qui 
freqüenta altres cabines eroticofes-
tives (peep show, en diuen eufemís-
ticament) que comporta un senti-
ment de clandestinitat  i exclusivi-
tat a parts iguals.

Avantatges empresarials

Però més enllà de l’àmbit personal 
descobreixo que l’experiment té al-
guns avantatges, sobretot a nivell 
empresarial. Perquè hi ha dues co-
ses segures: que en cada funció s’es-
goten les localitats i que l’ocupació 
de l’aforament és del 100%. Quin xo-
llo per als que calibren l’èxit només 
en funció de les xifres i les estadís-
tiques.

Josep Maria Pou
ACTOR I DIRECTOR DE TEATRE

A Times Square  
s’hi ha instal·lat una 
cabina on un actor 
representa una obra

 A Madrid es viu una altra expe-
riència, que en comparació amb la 
de Nova York podríem qualificar de 
multitudinària. Al soterrani d’una 
antiga carnisseria es representen ca-
da dia cinc comèdies diferents en 
cinc habitacions separades. El nom-
bre màxim d’espectadors varia en-
tre 8 i 15 segons les dimensions de 
la sala. L’invent es diu microteatre 
per diners. Em diuen que ben aviat 
es podrà veure alguna cosa similar 
a Barcelona i a la mateixa rambla de 
Catalunya. 
 Les dues experiències, la de No-
va York i la de Madrid, responen a 
la permanent necessitat de reinven-
tar-se tan pròpia de la gent del tea-
tre que a causa del seu ofici no sa-
ben mai si hi haurà manta per a la 
nit o cafè per al matí. Encara més en 
temps de crisi. H

puntsa

Bacon i Picasso serveixen d’exem-
ple. Però sí que és nou que la dis-
torsió no vingui de l’artista, sinó 
de la màquina. Això és el que fan 
les peces d’Other mirrors. Ja que són 
obres que «no parlen del que tu 
pots fer amb la tecnologia, sinó 
del que la tecnologia pot fer amb 
tu», explica De la Nuez, que afe-
geix: «No és el retrat que tu vols, 
sinó el que les màquines volen de 
tu». Un exemple: Photobooth, re-
alitzat pel taller del festival Offf. 
Una versió de les clàssiques cabi-
nes de fotos, tot i que encara que 
s’hi vulgui sortir molt guapo, pas-
sa alguna cosa que ho impedeix. 
 N’hi ha més, com la peça que 
converteix les ombres en píxels, la 
màquina que distorsiona retrats a 
base de crits i el mirall que esca-
neja els trets facials i busca simi-
lituds amb personatges famosos. 
Després et comparen amb Pete 
Doherty o amb Marilyn Monroe. 
Conclusió: l’art electrònic pot ser 
molt divertit. H

Sorprenent. Una dis-
creta càmera d’infra-
rojos capta la imat-
ge d’un espectador. 

I una radiació làser dibuixa punt 
per punt el retrat d’aquest visi-
tant sobre una pantalla fluores-
cent. Curiós. Uns metres abans, 
una càmera similar capta la silu-
eta del mateix espectador o un 
d’altre. I una escopeta amb bales 
de goma perfora sobre un llenç 
el perfil d’aquest assistent. ¿Dolo-
rós? Una composició musical crea 
impulsos electrònics que activen 
uns elèctrodes que un personatge 
porta a la cara. Aquests li produei-
xen espasmes musculars. 
 Dues peces i una performance 
que porten la mateixa firma: Dai-
to Manabe i Motoi Ishibashi, i te-
nen un mateix escenari: el Sónar. 
L’actuació musical pròxima al bo-
dy art serà dijous, al Macba; les al-
tres dues obres formen part de la 
mostra Other mirrors, que aquest 
any presenta SonarMàtica, l’apar-
tat dedicat a l’art electrònic. En-
cara que s’hauria de parlar d’Offf- 
Màtica, ja que aquest any el festi-
val Offf, que està dedicat a la cul-
tura digital, i el Sónar se succeei-
xen en el temps i ocupen el mateix 
espai. La intenció és que l’exposi-
ció acabi tenint «vida per si matei-
xa, més enllà dels festivals», diu 
Enric Palau, un dels tres directors 
del Sónar.

Les màquines manen

De moment, Other mirrors es va in-
augurar dijous al Centre de Cultu-
ra Contemporània de Barcelona 
(CCCB), coincidint amb l’obertura 
d’Offf i es tancarà el diumenge 19 
quan es clausuri el Sónar. Entre-
mig hi haurà 10 dies dedicats al 
retrat, que ara viu un revival. «No-
més cal obrir el diari per adonar-
se’n. Sense anar més lluny, l’actu-

al edició de PhotoEspaña té el retrat 
com a protagonista –afirma Iván de 
la Nuez, responsable de Cultura del 
CCCB–. Encara que aquí el tractem 
d’una manera diferent».
 I la diferència està en la distor-
sió. La idea de desfigurar no és nova, 

NATÀLIA FARRÉ
BARCELONA

Miralls màgics i xips 
‘Other mirrors’ reuneix al CCCB peces que reprodueixen imatges dels visitants de forma 
desfigurada H La mostra figura en el programa d’art electrònic del Sónar i del festival Offf
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«No és el retrat que 
tu vols, sinó el que la 
màquina vol de tu»,  
diu Iván de la Nuez

33 Diversos visitants davant dels miralls màgics de la mostra ‘Other mirrors’, al CCCB.
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33 El Photobooth, una peculiar cabina de fotos que dóna sorpreses.
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Jordi Savall rebrà 
el premi de Léonie 
Sonning el 2012
MÚSICA 3 Jordi Savall ha estat dis-
tingit amb el prestigiós premi de la 
Fundació Léonie Sonning de Dina-
marca que han rebut grans figures 
de la música com Stravinski. El ju-
rat ha valorat la trajectòria del mú-
sic català més internacional, basa-
da en l’estudi i la interpretació de 
música medieval, renaixentista i 
barroca, el redescobriment de mú-
siques oblidades i el diàleg intercul-
tural a través de l’acostament de di-
ferents tradicions. El premi, valo-
rat en 80.000 euros, serà entregat 
el pròxim 31 de maig del 2012 a Co-
penhaguen. 

Isabel Coixet 
dirigirà ‘Marburg’, 
de Guillem Clua
CINE 3 Isabel Coixet dirigirà l’adap-
tació cinematogràfica de l’ambici-
osa peça teatral Marburg, del jove 
Guillem Clua, que firmarà el guió. 
El muntatge, estrenat l’any passat 
al TNC, és una reflexió sobre la por 
a les pandèmies i entrellaça quatre 
històries que succeeixen en llocs i 
dècades diferents (Alemanya, els 
EUA, Sud-àfrica i Austràlia). L’obra, 
per la qual Vicky Peña va guanyar el 
premi Max 2011 a la millor actriu, 
s’inicia el 1967 a la ciutat alemanya 
de Marburg, on s’investiga un virus 
mortal.

El Conca, en «total 
disconformitat» 
amb la llei òmnibus
INSTITUCIONS 3 El Consell Nacio-
nal de la Cultura i de les Arts (Conca) 
està en «total disconformitat» amb 
la denominada llei òmnibus, no no-
més perquè li reserva únicament 
funcions consultives, sinó perquè 
s’ha fet «sense diàleg previ» i canvia 
radicalment el model de gestió de 
la cultura. L’informe preceptiu que 
l’organisme va fer públic ahir afir-
ma que la llei eleva una reforma ad-
ministrativa a categoria de model 
cultural i suposa «un retrocés en les 
garanties de gestió neutral i no par-
tidista de la cultura».


