
38 LAVANGUARDIA C U L T U R A DISSABTE, 10 SETEMBRE 2011

20anysencompanyia

Menys
postmoderns

CRÍT ICA DE DANSA

E
s com si estiguéssim entre els
vestigis d'una cultura ja cadu-
ca i en retrocés, mentre tot un
món de noves formes volgués

emergir, encara sense nom ni nord. En
diem futur però ni tan sols no tenim la
certesa que sigui una mica real, que no
correspongui a la volatilitat del miratge.
Entre les formes que queden i les que
arriben, poc hi ha que indiqui una nova
bellesa, encara que fos terrible. Més
aviat tot resulta fungible, molt passat-
ger, altament perible, mancat d'aquella
aura que en temps clàssics atorguen la
bellesa, l'harmonia, l'afany de perfecció.
Les formes que es prefiguren enve-
lleixen de manera sobtada i vertiginosa,
com ja succeïa amb les formes fràgil-
ment supervivents. Allà és on alguns ubi-
quen la divisòria entre la modernitat i la
postmodernitat. És unmón escindit, sen-
se ancoratges, sense vincles.
Són formes equiparables a les del

Baix Imperi Romà. Per contrast radical
tindríem el que se'n diu Alta Moderni-
tat. Comprèn la gran literatura escrita
entre el final de la Gran Guerra i els ini-
cis de la Segona, arribant fins i tot a les
primeres dècades de la guerra freda: de
Rilke i d'Eliot, de Conrad i Musil. Exis-
tia una divisòria radical entre l'art o la
literatura diguem d'ambició estètica i
intel·lectual i la cultura pop o més aviat
de masses, a diferència d'avui, després
que el postmodernisme hagi negat
aquesta frontera.
Ara, com si fos en virtut d'un desig

sense identificar, intuïm la necessitat de
tornar al grand gôut de l'èpocamoderna
magnificent, per contrast amb una lite-
ratura insubstancial i anèmica, de no-
vel·les minimalistes i anorèctiques sen-
se ambició literària o moral, potser
preàmbul de decadència. I si la literatu-
ra i l'art poguessin configurar alguna co-
sa ja molt diferent? Pots pensar que ho

devem a les víctimes del gulag i de
l'holocaust, és un deute amb els avant-
passats que ens van transmetre la
Il·lustració i les catedrals. En lloc del
caos i de la banalitat, hauria de ser
l'hora del grand gôut i no de la petitema-
nière, i en canvi tot resulta ser petitema-
nière, en l'arquitectura, l'escultura o la
paraula.
Encara que la cultura de nou segle co-

rrespongui inicialment a la sospita, al re-
lativisme i a l'absència de grans relats,
els imperatius postmoderns no arrelen.
Considerat autor de novel·les post-
modernes, Umberto Eco no nega que el
seu atractiu principal siguin els recursos
de la narrativa més clàssica i directa. En
la recent El cementerio de Praga, com en
El nom de la rosa va ser el model Sher-
lockHolmes, els precedents són la litera-
tura fulletonesca de Dumas o Sue. La pi-
cada d'ull postmoderna la capten només
un grapat de lectors i la crítica més cap-
ficada.
Per tants motius –diu Eco a Confesio-

nes de un joven novelista– els personat-
ges de ficció ben construïts es conver-
teixen en exemples suprems de la “veri-
table” condició humana.

La companyia Íntimo Teatro Itinerante, ahir als carrers de Tàrrega

Pau Echauz
Tàrrega

Sola

Direcció i coreografia: Carles Salas.
Interpretació: Joana Rañé.
Lloc i data: Sala Beckett (6/IX)

JOAQUIM NOGUERO

Durant els vint anys de Búbulus,
Carles Salas no ha parat de retratar-se.
Sol i en companyia, no deixa encara de
desafiar-se. De vegades els ha dirigit a
la seva partmés teatral, d’altres han es-
tat en diàleg amb la música i, els més
reeixits, ens els ha ofert arran del pa-
rell d’ocasions en què a cor obert ha

despullat les seves pors i el seu coratge
en escena, ja directament autobiogrà-
fic i semiproustià. D’una sobrietat gran
i enriquidora Solan’és l’estilitzaciómà-
xima. Perquè el cos i la música oferei-
xen la veritat sensemés nimés. Perquè
amb una temptativa de somriure, amb
una simple mirada de Joana Rañé,
s’apunten personatges i escenes a par-
tir del més mínim suggeriment. I per-
què aquest solo d’ara no és de debò un
de solo, sinó un autèntic duet mà a mà
amb el pianista, una versió mínima i
alhora multiplicada d’aquest quartet
que va serQuartet. Però ja no se’ns ofe-
reix tan sols un paisatge de formes, at-
mosfera i textures. El seu nucli com-

partit és temàtic (la solitud...), i es cui-
na a foc lent amb continus desenvolu-
paments i variacions formals, a esto-
nes reflex l’un de l’altre, i en d’altres.
contrapunt i contraplà.
La peça comença amb el més bàsic:

el desenvolupament lentíssimde lamú-
sica, nota a nota, que es complementa
amb el desgranament gramatical, arti-
culació a articulació, del cos de Rañé.
Després guanya velocitat i ritme. La
llum planteja matisos. Es canvien els
papers i l’humor també hi juga el seu
paper, amb un Iván Ruizmovent el cos
gairebé comun titella desmanegat. I ai-
xí es desenvolupa la interminable re-
cerca d’una cosa que se’ls escapa, en
setge permanent en un mateix centre
compartit, des del cercle tancat de les
respectives solituds. Serenitat i emo-
ció a parts iguals.c

P
rop de cent programadors i
professionals de la gestió cul-
tural i teatral d’arreu del
món participen aquest any

en la fira del teatre al carrer de Tàrre-
ga. A més dels espectacles de carrer i
els espectacles disposats per tota la
ciutat, FiraTàrrega confirma edició re-
re edició que s’ha convertit en un dels
espais d’intercanvi teatral de refe-
rència internacional. Ho demostra el
nombre i la varietat de programadors
i professionals de la gestió teatral que
acudeixen any rere any a la cita cata-
lana i que tornen als seus països amb
la cartera plena de contactes interes-
sants.
A l’edifici de la Llotja hi ha fins a 50

estands que ocupen companyies
teatrals, agències de contractació o
festivals teatrals. Artistes i programa-
dors contacten i acorden cites i inter-
canvien adreces. Kiki Muukkonen és
directora artística del centre cultural
Subtopia a Estocolm. “És elmeu quart
any a Tàrrega –diu– i sempre torno al
meu país amb idees, contactes, tot i

que a Suècia el teatre al carrer no tin-
gui gaire èxit”.
Kiki busca sobretot artistes de circ

i dansa, disciplines que també inte-
ressen a programadors coreans,
presents per primera vegada a la Fira,
i a representants de l’Olimpíada Cul-
tural que se celebrarà en paral·lel als
Jocs Olímpics a Londres 2012. Entre
els artistes, el grup Las Divinas, que
ahir va presentar el seu nou especta-
cle Enchanté!, van a Tàrrega perquè
“ens ajuda a mantenir el contacte
amb agents de fora de Catalunya”. La
crisi ha rebaixat preus però no actu-
acions.
Entre les cites de la jornada d’ahir

es pot destacar el Lunch Meeting or-
ganitzat per l’Institut Català d’Indús-
triesCulturals, que promou l’intercan-
vi entre programadors internacionals
i companyies catalanes. El Departa-
ment de Cultura va anunciar ahir una
nova ajuda, que destinarà 1,2 milions
d’euros a aquelles companyies catala-
nes que es comprometin a portar l’es-
pectacle a sis localitats catalanes.
Jordi Duran, que s’estrena aquest

any en la direcció artística de FiraTàr-
rega, afirma que “les activitats profes-
sionals són un reclam tan important
com la programació mateixa”. Duran
opina que en la situació actual la inter-

nacionalització és una via per mante-
nir la creativitat dels grups teatrals,
de dansa o circ de Catalunya.
“Tenim dos objectius clars: presèn-

cia de producció catalana almercat in-
ternacional i oxigenació del nostre pa-
norama creatiu. En un moment en
què el circuit nacional està gairebé
aturat, és necessari pensar més que
mai en la projecció internacional de
les companyies catalanes. I no només
a partir del treball de venda que pu-
guem dur a terme uns i altres durant
els quatre dies de fira”.
Es pot destacar que aquest any Tàr-

rega fa una especial atenció a les nove-
tats escèniques d’Amèrica del Sud.
Aquest és el cas de la companyia xile-
na Teatre Niño Proletario, que ha
adaptat una obra de sala com El olivo
al poc convencional espai del bar de
l’Ateneu de Tàrrega.
La denúncia social i política és ter-

reny propici per a La Patriótico Inte-
resante que porta a FiraTàrregaKado-
go, niño soldado, una obra sobre els
nens que recluta la guerrilla. Les ta-
quilles també són testimoni de l’inte-
rès que desperta la Fira, tant entre el
públic com entre els professionals
acreditats. Així, ahir al migdia ja esta-
ven esgotades les localitats d’alguns
espectacles de pagament.c
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En lloc del caos i de la
banalitat, hauria de ser
l’hora del ‘grand gôut’
i no de la ‘petite manière’

La fira teatral es consolida com a imant per a programadors
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