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Sentimentsarbitraris
CRÍT ICA DE TEATRE

Espiadimonis

Autor: Ramon Gomis
Director: Iban Beltran
Lloc i data: Teatre Lliure de Grà-
cia (25/II/2012)

JOAN-ANTON BENACH

El dramaturg reusencRamonGo-
mis de Barberà (1946), eminent
endocrinòleg i investigador de
prestigi internacional, sobretot
en el camp de la diabetis, és a
més a més un dramaturg amb
una obra estrenada que comença
a tenir un cert gruix. Mai, però,
que jo sàpiga, les dues vocacions,
la científica i la teatral, havien co-
incidit en un text per a l’escena.
Espiadimonis, la peça que acaba
d’estrenar-se al Lliure de Gràcia,
n’és la primera excepció. En efec-
te, l’únic personatge masculí de
l’obra, el professor Pere Jové,
se’ns mostra com un savi enderi-
at en la complexitat dels sistemes
biològics, dels quals pretén desco-
brir-ne unes possibles seqüènci-
es seriades, és a dir, un eventual
ordre intern.
Ciència i drama viatjaran ple-

gats al llarg de la representació
en un joc de metàfores conflu-
ents a ratificar la complexitat
–l’arbitrarietat– de les relacions
humanes i dels sentiments. El
científic es trobarà al centre de
tres personatges femenins –Ela,
Verònika i Àngels–, dibuixant
tots ells un quadrilàter cridat a
desmanegar-se en el primer mo-
viment que posa en perill l’equili-
brat statu quo en què estaven ins-
tal·lats.
En la primera escena en la qual

dialoguen Ela i Verònika, aques-
ta adreçarà a la seva parella una
rèplica taxativa: dels sentiments
no se’n parla. Vet aquí una mena
d’axioma que proclama el risc
d’abordar un terreny de naturale-
sa enormement làbil, impossible
d’ajustar-se a cap cànon per poc
rígid que sigui.

L’espiadimonis és un insecte
curiós. Mou vertiginosament la
doble parella d’ales llargues i es
queda quiet a l’espai, millor si té
aigua a prop. S’acosta a ensumar
una fulla i recula amb un movi-
ment elèctric, imprevist i impre-
visible. Un pam o dos enllà, fa el
mateix en una altre jonc o branca
tendra i és molt possible que tor-
ni a la fulla d’abans. Les seves zi-
ga-zagues són perfectament alea-
tòries.
I bé: amb benevolència però

sense fer excepcions de cap me-
na, RamonGomis projecta lame-
tàfora de la volubilitat capriciosa
de l’insecte sobre les seves criatu-
res de ficció. Ni les relacions sen-
timentals o eròtiques que aques-
tes han tingut i que tenen en co-
mençar la història, estaran a l’em-
par de cap estabilitat racional. En
aquest petit món tot es mourà i
les gelosies –molt ben exposa-

des– hi ajudaran força. I aquí
m’aturo per tal de protegir les sor-
preses que l’autor ha plantat en
diverses cantonades del que és,
crec, el seu text més audaç.
IbanBeltran, el director d’Espi-

adimonis, ha resolt amb total efi-
càcia la necessitat que tenen de
conviure en un únic espai escè-
nic (Sebastià Brosa) dos àmbits
domèstics ben allunyats l’un de
l’altre.
En el guiatge dels intèrprets,

ha fet també un bon treball; so-
bresurt la sobrietat de Joan An-
guera i l’apassionada i segura ac-
tuació d’Alba Pujol, un i l’altra en
l’esplèndida companyia deMunt-
saAlcañiz i, a una discreta distàn-
cia, d’Elena Fortuny.c

La companyia Danza Contemporánea de Cuba durant una actuació a Newcastle

Ciència i drama
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al llarg de l’obra
en un joc de
metàfores confluents
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Tot i que es van presentar amb
el seu projecte encara per polir
definitivament al passat Mer-
cat de Música Viva de Vic, Los
Evangelistas han demostrat
queHomenaje a EnriqueMoren-
te és molt més que un record
sentit a unmúsic i a una persona

que els ha marcat “com amúsics
i vitalment”.
Poc més d’un any després de

la mort del ja llegendari artista,
quatre membres de Los Pla-
netas i de Lagartija Nick (és a
dir, dues bandes capdavanteres
granadines col·laboradores i co-
neixedores de l’obra de Moren-
te) han donat forma a un espec-

tacle i ara també a un disc que
treuen a la llum. Sobretot, diri-
geixen el focus sobre les can-
çons més difícils, aquelles on
surten a col·lació els moments
mésmístics d’una part del reper-
tori del mestre.
Jota i Florent (fundadors de

Los Planetas), Antonio Arias
(ànima de Lagartija Nick, i coau-
tor del disc Omega, gravat amb
Morente el 1996) i Eric Jiménez
(bateria de les dues formacions i
impulsor de les seves primeres
divagacions flamenques) s’han
“infusionat” –segons l’opinió de
Jiménez– per acostar-se al fla-
mencper agafar sensacions i por-
tar-les al seu terreny, és a dir, al
del rock’n’roll i la psicodèlia.c

JUSTO BARRANCO

Barcelona

La danza contaminada torna a
Barcelona. Des d’aquesta nit i
fins diumenge la companyia
Danza Contemporánea de Cuba
torna al Mercat de les Flors, on
ja va triomfar amb magnificèn-
cia fa dos anys. I aquesta vegada
s’hi presenta amb dos pro-
grames diferents per poder
mostrar l’amplitud del seu
treball, dos programes que el
director del Mercat, Cesc Casa-
desús, explica així: “El primer
programa va a l’emoció i el se-
gon a l’excitació, i acaba en clí-
max. Un emociona des de la mi-
rada, i l’altre des del ritme”.
Gens estrany tractant-se de

la companyia nacional cubana
de dansa contemporània que,
fundada el 1959, ha procurat
nodrir-se de moltes fonts des
del començament de la seva
trajectòria. Fonts que anaven
des de Martha Graham i José
Limón, fins a Grotowski i
Stanislavski. A això cal sumar-
hi el folklore cubà i molts co-
reògrafs de tot el món que han
treballat també amb la compa-
nyia i han creat obres amb ella i
per a ella, des del suecMats Ek

fins a l’israelià Itzik Galili.
O comel ballarí,músic i coreò-

graf basc Juan Kruz (Legazpi,
1966), que fa anys que treballa
amb un dels fars de la dansa
europea, Sasha Waltz. El direc-
tor de la companyia cubana,
Miguel Iglesias, va voler “tenir
una peça” de Kruz perquè la
seva dansa és “totalment dife-
rent de la que fa la companyia, i
això és ideal, perquè busquem
una dansa contaminada de tot el

que serveixi per expressar-nos”.
Així que quan la companyia

de Sasha Waltz va anar a Cuba,
Kruz va muntar un taller amb
els ballarins. N’hi hauria més i
d’allà va sortir la peça que avui i
demàballen els cubans:Casi, co-
missionada pel Mercat i per
Sasha Waltz. “És quasi senti-
ment, quasi música, quasi tot el
que d’unamanera o una altra un

té com a punt de partida i no sap
on arribarà”, diu Iglesias. Una
hora i 15minuts en què els balla-
rins creen música amb màne-
gues, amb la seva pròpia veu i
amb un piano que desplacen so-
bre rodes i al qual fan de tot.
Però els 22 ballarins de la

companyia que estan de gira per
Europa –actuaran també a
Manresa i a Lleida– i que no pa-
ren d’acumular roba – “en sortir
de Cuba teníem 28 graus i en ar-
ribar a Roma n’hi havia quatre”,
riu el director– també oferiran
dissabte i diumenge un segon
programa en què inclouran
l’energia del Demo-n/Crazy del
català Rafael Bonachela, que ja
van ballar fa dos anys al Mercat,
i també una de les seves obres
més aplaudides, la Folia de l’ho-
landès Jan Linkens, influïda per
les creacions deKylián i que bar-
reja dansa europea i sensualitat
cubana fins al deliri. Finalment,
com fa dos anys, no faltarà en
aquest programa una obra crea-
da pel jove ballarí cubà George
Céspedes, en aquest casMambo
3 XXI, que uneix el mambo
cubà amb l’electrònica, sensuali-
tat i ritme, tradició i lluita con-
tra el clixé per convertir-se en
un mirall de la Cuba d’avui.c
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LosEvangelistas
rellegeixenelMorentemés
místic en claupsicodèlica

La ‘danzacontaminada’
cubanatornaalMercat
DanzaContemporánea de Cuba ballarà dos programes diferents

Avui i demà ballen
‘Casi’, del coreògraf
basc Juan Kruz, que
treballa des de fa
anys amb Sasha Waltz


