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El Grec de Ricardo Szwarcer s’obre 
a tot tipus de propostes, incloses al-
gunes que arriben de sales de «no-
va generació», com defineix el di-
rector del festival l’Atrium, el petit 
teatre de l’Eixample que va aixecar 
la persiana al gener. El seu direc-
tor, Raimon Molins, li va fer arribar 
amb èxit a Szwarcer una proposta 
marcada pel rigor que defineix la 
seva línia programàtica. Es tracta-

va de l’última obra de la seva tempo-
rada, Jaz, un monòleg dur sobre la so-
ledat i la perduda de la identitat en 
el món contemporani.
 Szwarcer va incloure el muntat-
ge en la seva programació i a més li 
encaixava perfectament dins del pa-
norama francès d’aquesta edició. 
Jaz, que s’estrena demà i estarà en 
cartell fins al 24 de juliol, és un text 
de Koffy Kwahulé, un autor i direc-
tor nascut a Costa d’Ivori i format a 
París. I que per sobre de tot es defi-

neix com un jazzman. Això explica 
la seva peculiar escriptura, que tren-
ca totes les normes tradicionals del 
teatre i que es regeix per estructures 
pròpies del jazz. Així prefereix cre-
ar «ambients i atmosferes», explica 
Molins, més que mantenir una line-
alitat clàssica amb presentació, nus 
i desenllaç.
 Va ser una de les dues actrius que 
es desdoblen en el monòleg, Mire-
ia Trias, que va descobrir Kwahulé i 
li va parlar de la seva obra a Molins. 
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L’Atrium presenta amb ‘Jaz’ Koffy Kwahulé, un autor de Costa d’Ivori format a 
París H El dramaturg trenca l’escriptura teatral amb estructures pròpies del jazz

Monòleg d’arrel musical
OBRA SOBRE LA SOLITUD I LA PÈRDUA DE LA IDENTITAT

Entre Trias i Txell Manyoses inter-
preten una noia, anomenada Jaz, 
que viu en una gran ciutat i pateix 
una violació. La peça s’inicia després 
d’aquest fet. «És una obra dura però 
té una poètica extraordinàriament 
bonica. Kwahulé parla molt de la vi-
olència, però no de l’explosió de la 
violència», apunta Molins.
 En la versió de l’Atrium, el direc-
tor ha preferit canviar el jazz per la 
música antiga, barroca, en directe a 
càrrec de l’Atrium Ensemble, forma-
ció resident de la casa. «Es basa en la 
improvisació i ens entenem millor 
amb aquest tipus de sonoritats», ex-
plica. Sonoritats que acompanyen 
una obra que es desenvolupa en uns 
lavabos públics i en què no hi falta 
un component religiós amb una crí-
tica a la moral cristiana. «Jaz és com 
un àngel, però viu en un infern», diu 
Molins. H

El Brossa Espai Escènic, l’emble-
màtica sala del carrer d’Allada 
Vermell del barri de la Ribera, 
tanca barraca de la mà de Haus-
son. El mag barceloní i Hermann 
Bonnín, codirectors i fundadors 
del teatre, acomiaden la seva llar 
creativa durant 14 anys amb Bye 
Bye. Hausson, que ja va obrir el te-
atre amb Poemància, juga allà la se-
va última carta rescatant els mi-
llors trucs dels seus vuit anteri-
ors espectacles, als quals afegeix 
un parell de números nous. Entre 
d’altres, la d’un sommelier que 
converteix una cervesa en nou 
ampolles de vi. Amb la dramatúr-
gia i direcció de Bonnín, Bye Bye 
es representarà des de demà fins 
al 24 de juliol, dins del programa 
del festival Grec. 
 Hausson es treu de la màniga 
números de manipulació, «l’espe-

La màgia 
de Hausson 
acomiada 
l’Espai Brossa 
amb ‘Bye Bye’
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cialitat més difícil de la màgia», 
amb boles de billar, cartes i mone-
des. «Els cigarrets ja els he deixat 
fora», addueix l’artista, que comp-
tarà amb la col·laboració de l’ac-
triu Vanessa Torres. «Al final hi 
haurà un reconeixement a Joan 
Brossa, la persona que més m’ha 
influït en la manera d’entendre 
la màgia», explica l’il·lusionista, 
a qui el mateix Brossa va descriu-
re com «una síntesi poètica entre 
Houdin, Fregoli i Méliès».  
 
TRASLLAT A LA SECA / També amb 
il·lusionisme, i il·lusions renova-
des, el 24 de setembre aixecarà 
el teló la nova seu del teatre, La 
Seca-Brossa Espai Escènic, molt 
a prop de la seva actual ubicació. 
«Obrirem amb la quarta edició 
de les 12 hores de màgia», anun-
cia Bonnín. El nou espai els per-
metrà obrir-se a gèneres com el 
circ i la dansa. El d’Allada Vermell  
queda de lloguer. A ells els agra-
daria que algun esperit creatiu 
l’ocupés. H

33 El mag Hausson.

Sasha Waltz i Sol Picó omplen el 
Grec de la dansa més ambiciosa
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La dansa al Grec ar-
riba al seu apogeu 
aquesta setmana 
amb la presentació 
de dues ambicioses 
creadores: l’alema-

nya  Sasha Waltz i l’alacantina Sol 
Picó.
 Waltz desembarca al Mercat de 
les Flors amb la seva última coreo-
grafia, Continu, interpretada per 24 
ballarins. L’espectacle només esta-
rà dos dies en cartell i les entrades 
s’han esgotat. L’únic en comú entre 
aquesta peça i la versió de l’òpera Di-
do & Aeneas amb què va triomfar al 
Grec del 2008 són els moviments or-
gànics dels ballarins, marca de la ca-
sa de la prestigiosa companyia ale-
manya. «Intento crear un univers a 
cada obra», va destacar Waltz ahir. 
«Aquesta peça és més difícil que Di-
do, que recreava el món del barroc 
on tot fluïa. Aquesta et sacseja per 
dins. Parla del món actual, dels lí-
mits de la llibertat», va afirmar la co-
reògrafa. «Em pregunto si la pròpia 
voluntat està forçada per la societat 
i fins on ets lliure dins seu».
  Continu sorgeix de dues experi-
ències anteriors creades per inaugu-
rar el Neues Museum, de Berlín, i el  
Maxxi, de Roma. L’obra consta de 

L’alacantina
fusiona moviment  i 
teatre en un viatge  
al costat fosc humà

L’artista alemanya 
aborda a ‘Continu’  
els límits de la llibertat  
en la nostra societat

dues parts molt contrastades. La pri-
mera, dominada per una escenogra-
fia negra, se centra en la força primi-
gènia de la vida, la part més caòtica i 
intuïtiva de l’ésser humà. L’acompa-
nya una gravació amb la música sim-
fònica d’Arcana, del visionari Edgard 
Varèse, i altres peces del mateix com-
positor. «La primera part va a l’essèn-
cia de l’ésser humà, a les emocions 
en estat pur», va apuntar Waltz. A la 
segona part, dominada pel blanc i 
la música de Claude Vivier, presen-
ta «un món més ordenat, racional, 
estructurat, organitzat, amb regles 
i fronteres. És el contrari de la pri-
mera», va resumir Waltz, que explo-

ra els dos extrems entre els quals es 
mou l’ésser humà, la seva essència 
individual i el seu encaix social.

PETRA I ELS SEUS MONSTRES / Petra, la 
mujer araña y el putón de la abeja Maya, 
la nova creació de Sol Picó, estarà al 
Lliure de Gràcia del 30 de juny al 3 
de juliol. Si a El llac de les mosques com-
binava rock i dansa, ara Picó experi-
menta amb la fusió entre la dansa i 
el teatre amb cinc ballarins i dues ac-
trius. La coreògrafa, que no balla en 
aquesta peça, s’inspira en Les amar-
gues llàgrimes de Petra von Kant, famós 
film de Fassbinder. El muntatge re-
crea un món sense esperança. «Abor-

da el costat fosc que tots portem a 
dins. Ha suposat un enorme repte. 
He arriscat molt en aquesta obra», 
va dir ahir Picó. 
 L’actriu Maru Valdivieso inter-
preta Petra, una dissenyadora de 
moda que col·lecciona monstres que 
podrien ser una projecció d’ella ma-
teixa. «Aquesta és la primera vegada 
que m’he tirat de debò a la piscina», 
va comentar Valdivieso. «Ha sigut 
una experiència transformadora», 
va afegir. I va confessar que li hauria 
agradat ballar més a terra i menys a 
la barra xinesa, element escènic que 
aguanta l’atrotinada carpa circense 
on transcorre tot. H

33 Els ballarins de Sasha Waltz, en una escena de ‘Continu’, que es presenta al Mercat de les Flors.
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