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Obres: Trilogia
70, Flors, Pendent

de vot

‘Enfant terrible’
i polític

Roger Bernat

]Fundador de la Gene-
ral Elèctrica al costat de
Tomàs Aragay, Bernat
segueix últimament una
línia d’exploració políti-
ca en el sentit primigeni,
això és, sobre la comu-
nitat. “Ara que els polí-
tics fan teatre, que els
ciutadans puguin fer po-
lítica”, diu.

Obres: Arrojad
mis cenizas sobre
Mickey, Versus

El fundador
deLaCarnicería

Rodrigo García

]L’hispanoargentí, fun-
dador de la companyia
La Carnicería, s’enlaira
gràcies a l’impuls dels fes-
tivals francesos. Corro-
siu, àcid, provocador,
uneix performance i tex-
tos d’una lucidesa impla-
cable i ha estat polèmic
fins i tot per bullir una
llagosta... en públic.

Obres: La pantera
imperial, Schubert-

nacles humits

JUSTO BARRANCO
Barcelona

E
strany, difícil, radi-
cal, bandarra,
nou? No és res de
tot això, assegura
Jordi Fondevila.
O no necessària-

ment. Del 10 al 13 de maig ressus-
cita a Barcelona el festival NEO
(Noves EscenesObertes), un festi-
val internacional de creació i in-
novació escènica i nous mitjans
del qual el 2006 es va fer la prime-
ra i única edició. Però, què és el
que es pot veure al NEO? Qui són
els neos? I, recordant aquella salu-
tació sorneguera de Bugs Bunny,
aquell perillós “Què hi ha de nou,
mestre?”, quines noves tendèn-
cies aporten? Les respostes, tan
interessants com sorprenents.
Per començar, cal recordar

que el NEO va néixer el 2006
com l’hereu de l’històric Festival
Internacional de Teatre Visual i
de Titelles de Barcelona, que des
del 1973 organitzava l’Institut del
Teatre i que va voler reconvertir-
se en certamen internacional. A
la de l’Institut del Teatre, s’hi van
sumar la complicitat del Lliure i
delMercat de les Flors, però l’am-
biciós projecte no va continuar.
Ara la crisi exigeix sumar esfor-
ços per estalviar. Així que el Lliu-
re, que des d’aquesta temporada
torna a dirigir Lluís Pasqual, ha
decidit deixar de celebrar el seu
cicleRadicals Lliure i sumar la se-
va feina a la que es va fer amb el
NEO. I ha ressuscitat aquest festi-
val sota la direcció de Fondevila,
que ja el va programar el 2006,
amb un pressupost que amb
sang, suor i llàgrimes espera arri-

bar als 300.000 euros, amb els
ajuts afegits de La Seca-Espai
Brossa, el CoNCA i el Departa-
ment de Cultura.
Què és el neo? Per a Jordi Fon-

devila és tota una sèrie d’autors
escènics que noutilitzen l’ordina-
dor per escriure un text, sinó que
les seves obres neixen a lesmatei-
xes sales d’assaig, la qual cosa fa
que tinguin un segell molt perso-
nal, inseparable de l’artista. No
són artistes joves ni emergents,
normalment fa anys que treba-
llen. És creació escènica d’autor i
més enllà que incorporin les tec-
nologies actuals no es tracta, diu
Fondevila, de nous llenguatges
escènics, sinó que beuen de la re-
volució de les arts escèniques
dels setanta, tendències que enca-
ra continuen evolucionant. Ten-
dències com que els intèrprets
deixin de fer de personatges i pas-
sin a parlar de la seva pròpia ex-
periència. Tendències com allu-
nyar-se de la ficció perquè el que
passi en escena sigui real: així,
Angélica Liddell, a les seves fasci-
nants i torturades obres pot ex-
treure’s sang amb l’ajuda d’una
ATS. Tendències com fusionar
l’espai de recepció i emissió, que
públic i espectador es barregin.
Però, si no són nous, per què neo?
Per al gran públic resultaran
nous perquè no estan acostumats
a aquests llenguatges: els grans te-
atres d’aquí no els solen progra-
mar, diu Fondevila: “A causa de
malentesos generacionals i gus-
tos populars, es creu que el que
no és text no funcionarà”.
RogerBernat, un dels queparti-

ciparan en el NEO (FestivalNeo.
com) amb el seu espectacle parti-
cipatiu Pendent de vot –televot i

preguntes polèmiques incloses–
que acaba d’estrenar al Centre
Dramàtic Nacional, també afirma
que no creu “en les noves tendèn-
cies”, que el seu és gairebé teatre
clàssic, el que va dirigit a parlar
sobre la comunitat. Però sí que ob-
serva que després de dues dèca-
des en què el teatre s’havia despo-

Unhereu
deFluxus

Carles Santos

]La transició representa
una explosió per al caldo
de cultiu acumulat i sor-
geixen artistes com Car-
les Santos, influïts per
moviments com Fluxus,
capaços de trencar fronte-
res entre música clàssica,
teatre, performance i dan-
sa i aconseguir especta-
cles totals.

Teatrededolor
i supervivència

Angélica Liddell

]Veure Liddell fent-se
una transfusió de sang en
directe –a Avinyó només
ho va poder representar
uns dies per risc per a la
seva salut– impressiona,
perquè no és gratuït ni
provocador. Liddell ha
creat un teatre personal,
del dolor i la supervivèn-
cia del teatre mateix.

LA SEVA CARACTERÍSTICA

No escriuen el text
a l’ordinador:
les seves obres neixen
a les sales d’assaigDe ‘Boladedrac’ a ‘Matrix’

Quatre generacions de ‘neos’

E N L A Q U A R T A G E N E R A C I Ó

Quisónels ‘neos’
de l’escenateatral?

El Teatre Lliure ressuscita el NEO, el festival de creació
i innovació escènica. Preguntem què hi ha de nou

]Nao Albet i Marcel
Borràs pertanyen a l’última
fornada de neos i estrenen
espectacle el dia 7 a La
Seca, La monja enterrada
en vida o secrets d’aquell
convent, un popular text
de Jaume Piquet escrit a
finals del XIX, de to anti-
clerical i liberal, que ells
han reinventat fins a fer
que la protagonista sigui
una jove xinesa –que parla
en xinès i la subtitulen
convenientment– i per a la
qual han tirat de pel·lícules
com ara la coreana Oldboy,

la seminal Matrix o la
música d’una sèrie que
van viure quan eren ado-
lescents, Bola de drac. I és
que ara la monja es venja
amb arts marcials. “Bevem
de tot, som especialistes en
el poti poti”, afirma Albet,
que explica que busquen
maneres diferents d’ex-
plicar les històries, mirant,
també, que hi hagi veritat
a dalt de l’escenari, que el
que s’hi digui sigui el que
sentin, d’improvisar i
d’estar molt més a prop
del públic.

Shang-Ye i Marcel Borràs a La monja enterrada en vida

EL FUTUR

Els últims ‘neos’
no han tingut els
recursos de Santos,
La Fura o La Cubana

El relleu en la dramatúrgia no convencional

LA SECA

Cultura
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Obres: Hamlet
3.0, Teenager

experience

Lesesperances
blanquesdel teatre

Nao Albet i Marcel Borràs

]NaoAlbet iMarcel Bor-
ràs fan teatre des que són
adolescents. Influïts per
les barrabassades de
programes de la MTV
com Jackass, fascinats
per la violència i el cine-
ma, proposen especta-
cles frescos, lliures i pro-
vocadors. Són l’esperan-
ça blanca.

Obres: All the way
out here, ¿Y por
qué John Cage?

¿Por qué, incluso entre mis amigos
más inteligentes y menos
machistas, que Angelina Jolie sea
directora levanta suspicacias?

Humor, cos i
multidisciplinarietat

GuillemMont de Palol

Tal dia com avui, Salvador
Puig-Antich va ser assasinat.
Robava bancs...

]Ballarí, coreògraf, for-
mat a Amsterdam, a Gui-
llemMont de Palol, autor
d’obres com Uuuhhh, yo
fui un hombre lobo adoles-
cente inventando horro-
res, li agraden els proces-
sos artístics multidisci-
plinaris i uneix humor,
cos, veu, espai, temps i
dramatúrgia.

Quina emoció veure com reacciona
la gent, de veritat! Ens fa felicíssims!
Gràcies a tots i totes.
“A sus pies”

Ainhoa Martínez Productora teatral

Definitivamente consolidada
la fusión teatro-audiovisual con
una mejora en calidad general
de las producciones #FETEN 2012

#tuitsdecultura Pere Vall Redactor en cap de ‘Fotogramas’

lititzat a marxes forçades, i es va
quedar tancat en ell mateix, està
tornant “un teatre compromès,
que apel·la al sentit ètic de la nos-
tra feina”. Quim Pujol i Marc Oli-
vé, que comissarien amb Cristina
Alonso la reeixida Secció Irregu-
lar del Mercat de les Flors sobre
creació contemporània, tampoc
no creuen que es tracti de noves
tendències –“la modernitat és un
mite i hi ha una obsessió per la
ruptura de la ruptura de la ruptu-
ra”– sinó de gent coherent amb
els seus plantejaments i que el tea-
tre és el lloc on tot es pot utilitzar.
I lamenten la “falta vergonyosa
d’espais per mostrar aquestes
obres”.
Qui són els neos? Fondevila és

capaç de dividir-los en quatre ge-
neracions, reconeixent, això sí, la
porositat de les seves fronteres.
“Durant la transició apareix la pri-
mera generació democràtica de
neos. De Carles Santos a La Fura

dels Baus, Els Joglars,
Comediants, La Cuba-
na... no creen a partir
d’un text, sinó en esce-
na. Després, per edat,
arriba la generació de
Rodrigo García, Olga
Mesa, Carlos Marque-
rie, Esteve Graset... En
la tercera, de finals dels
noranta i principis dels
2000, hi hauria Roger
Bernat, Angélica Lid-
dell, la Societat Doctor
Alonso o Sergi Fausti-
no. En la quarta hi po-
dria haver Guillem Mont de Pa-
lol, Nao Albet i Marcelo Borràs.
IñakiÁlvarez, el Conde de Torre-
fiel, Pere Faura... La qüestió és
que la primera i la segona genera-
ció van saltar a un altre nivell,
tots els coneixen, es van acceptar
de manera més natural. Hi va ha-
ver ajuts públics al seu art, deci-
sius per a aquests projectes i que

ara s’han retallat. Les
altres generacions han
tingut menys recursos
per desenvolupar les
seves hipòtesis. ACata-
lunya –afegeix Fonde-
vila– hi ha moltes ga-
nes d’impulsar autors
dramàtics amb projec-
tes com el T6 del
TNC, potser perquè
un text escrit deixa pa-
trimoni i el que és efí-
mer fa por. I ara, es-
tant sota mínims, no
sé si a aquest ritme hi

haurà una cinquena generació o
perdremuna generació sencera”.
I la qüestió, explica Àlex Rigo-

la, creador de Radicals Lliure, és
que encara que aquestes funcions
tenen públic limitat, el seu treball
fronterer, la seva experimentació
i recerca de llenguatges, les seves
troballes, són el que fan avançar
el teatre més convencional.c

@PereVallK
Manuel Huerga Director de cinema

Obres: La casa de
la fuerza, San

Jerónimo

@Manuel-Huerga
Clara Segura Actriu
@clara-segura@ainhoamuguruza

Humiliats
i ofesos

DANI DUCH

É s com a societat dividida que Rússia
anirà diumenge a les urnes per vo-
tar el seu president. Les protestes al
carrer han afeblit la candidatura,

abans omnipotent, de Vladímir Putin. Al front
anti-Putin hi ha l’escriptor Boris Akunin. Nas-
cut el 1956 escriu novel·les de detectius, algu-
nes ja traduïdes, com L’àngel caigut o Gambio
turc. Però el cert és que, amb el final de la guer-
ra freda i la mort d’una personalitat tan inten-
sa com Soljenitsin, el 2008, fem menys aten-
ció a la literatura russa, una distracció inconce-
bible, donat tot allò que devem a un món que
va de l’Oblomov de Gontxarov, o de Puixkin i
Turguénev als inoblidables testimonis ètics
de la dissidència que va patir al gulag.
En algunes llibreries ens podran proporcio-

nar alguna novel·la de Dostoievski i possible-
ment Guerra i pau, però ja és més dubtós que,
perdut en alguna lleixa, aparegui un exemplar
de Les ànimes mortes de Gogol que és, per a
molts, la gran novel·la russa, encara que ina-
cabada. Sens dubte, la poesia russa ha perdut
territori.
Els grans recitals són un vestigi del passat.

Sens dubte, tenien un element propagandístic
però també un fervor de l’ànima russa. El
mateix Ietuxenko, l’enfant terrible del sistema
soviètic, va acabar per convertir-se en una
caricatura de si mateix. Una nit, a finals dels
seixanta, va recitar en els jesuïtes de Sarrià,
traduït al mateix escenari per José Agustín
Goytisolo i Francesc Vallverdú. Com un tor-
rent, Ietuxenko es va quedar amb l’adhesió
dels assistents, fins i tot dels qui no sabien
gairebé si aquell poeta clamorós tenia més de
bufó que de rapsode. Curiosament, als in-
tel·lectuals d'esquerres els va cauremés simpà-
tic que després Soljenitsin.
Menys confusionària és la figura de Jivago

segons la va perfilar Boris Pasternak. Era la
història d’una lucidesa impossible, persegui-
da, acorralada. Era la impossibilitat de la lírica
en els encontorns aclaparadors del totalitaris-
me. Diguem que, avui, els enemics de la lírica
no són els mateixos.
Tampoc no és exacte comparar les propen-

sions autoritàries de Putin amb el gran germà,

ni amb el gulag de l’estalinisme. Però alguna
cosa s’olora la gent que s’ha posat a protestar a
les places i carrers russos. Tothom sembla
anar a la recerca d’una primavera, però en rea-
litat és un altre hivern del descontentament.
Occidentalistes i eslavòfils: és la vella tensió
dialèctica de l’esperit rus.
Un títol com Les ànimes mortes no tenia

una connotació metafísica: es referia als serfs
morts la titularitat dels quals al cens, segons
els manejos adquisitius del protagonista, dóna
posició social i sobretot, opció a hipoteques
excepcionals i matrimoni de fortuna. És la
possessió de milers de serfs ja morts –ànimes
mortes– que però que encara consten al cens
de població activa. Alguna cosa semblant deu
ser el règim de Putin.

Tothom sembla anar
a la recerca d’una primavera,
però en realitat és un altre
hivern del descontentament

Valentí
Puig

El retorn de la política

]A Pendent de vot, que
es veurà al NEO i s’ha es-
trenat al Centre Dramà-
tic Nacional, Roger Ber-
nat dóna comandaments
de televot al públic i
aquests han de pronunci-
ar-se sobre qüestions po-
lèmiques, com ajudar
amb diners la reinserció
de presos d’ETA.

A ‘Pendent devot”
el públic escull


