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Corrent cap al 2012
Milers de catalans acomiadaran l’any amb les tradicionals
curses de Sant Silvestre, que cada any guanyen més adeptes
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FESTES
POPULARS I
FIRES

Tants nassos
com dies...
El dia 31 de
desembre, l’Home
dels Nassos es
passeja per molts
municipis catalans
amb tants nassos
com dies falten per
acabar l’any.

MÚSICA

Nit d’homenatges
La gran dama de la cançó, María Dolores
Pradera, torna als escenaris i al Palau de la
Música Catalana amb la seva gira internacional
‘Homenaje’.

CINEMA

El conductor lacònic
‘Drive’ té la seva presència pràcticament
assegurada en les nominacions a l’Oscar
després d’haver aconseguit el premi al millor
director al festival de Canes.

.

El mediàtic Albert Espino-
sa (Planta 4a, Polseres
vermelles, o Un món groc)
no és l’únic que es treu la
pròtesi davant del públic.
Des d’avui i només fins al 4
de gener, el director ale-
many Matthias Janser
presenta a l’escenari de
Can Felipa, al Poblenou, el
projecte, Una fiesta para
Boris, en què artistes amb
discapacitats locomotores
comparteixen escena i
text amb altres de profes-
sionals. Crosses, bastons i
altres ajudes de locomoció
són guardats al racó. Bo-
ris, de fet, és el ballarí Ja-
mes O’Shea, un dels refe-
rents internacionals prin-
cipals a l’hora de parlar de
dansa integrada, aquella
que obre el moviment als
que no disposen de tot el
cos íntegrament. També
hi és l’actriu Anke Rauth-
mann (en el paper de Jo-
hanna) i Amparo Valle
(La Buena). Aquesta, pre-
cisament, celebra l’expe-
riència i remata: “Tots
som discapacitats en un

aspecte o altre; l’únic que
els passa a ells és que la se-
va no la poden amagar.”

El text és obra de Tho-
mas Bernhard. En la des-
cripció dels personatges ja
demana que tant Boris
com altres membres del
repartiment siguin coi-
xos. Aquest és el primer

cop, apunta Janser, que
veu aquest text complint
part de les pretensions de
l’autor. També és el primer
cop que es representa Una
fiesta para Boris (1967)
a l’Estat espanyol, coinci-
dint amb el vuitantè ani-
versari del naixement
de l’escriptor austríac.

Bernhard, que estrenaria
aquest text tres anys més
tard a Hamburg, planteja
una dansa macabra mo-
derna en una de les seves
primeres peces comer-
cials: la protagonista (Am-
paro Valle) viu des de la
rancúnia la seva existèn-
cia amputada. Per això, fa

que la seva criada (Anke
Rauthmann) visqui les di-
ficultats de no poder-se
desplaçar amb normali-
tat. La Buena, que s’ha eri-
git com la dominadora del
quadre, en què també viu
Boris, el seu marit (James
O’Shea) i 15 persones més
discapacitades comprova-
rà com la seva dansa ma-
cabra es torça quan Boris
i la criada prenen deci-
sions pel seu compte.

El projecte, que té la
participació del Consell
Nacional de la Cultura i
de les Arts (Conca) i del
Foro Cultural de Austria,
a Madrid, i del Goethe-
Institut de Barcelona, va
arrencar amb un taller en
què el director va poder
comprovar les capacitats
de moviment i interpre-
tatives de tot l’equip.

S’ha fet sota el parai-
gua d’Alta Realitat, una
empresa que ja ha pre-
sentat altres treballs co-
reogràfics de dansa inte-
grada de la mà de Jordi
Cortés. Els uns es despre-
nen de pròtesis físiques,
i el públic s’alliberarà
de prejudicis inútils. ■

Actuar sense pròtesi
Jordi Bordes
BARCELONA

El director Matthias Janser incorpora actors amb discapacitat física al muntatge
‘Una fiesta para Boris’, que es farà des d’avui i fins al 4 de gener a Barcelona

L’actriu Anke Rauthmann participa en aquest projecte amb 16 persones amb discapacitat funcional ■ CARLOS LÁZARO

Amparo Valle:
“Tots som
discapacitats en
algun aspecte,
però ells no ho
poden amagar”


