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Cap vehicle compta amb més 
consens que la bicicleta. Po-
dria ser diputada per qualsevol 

partit: és ecològica i fomenta la salut i 
l’abstracció més cobejada de l’època, 
el «desenvolupament sostenible». 
 Italo Calvino es va assabentar de la 
guerra quan aprenia a anar en bicicle-
ta. De manera problemàtica, la des-
trucció coincidia amb la conquista de 
la llibertat. I és que la bicicleta s’asso-
cia amb el desplaçament capritxós; si 
un arbre t’agrada, t’hi atures a menjar 
cireres sota l’ombra.  Els ciclistes van 
ser un atavisme heroic, digne de l’es-
forçat cor d’Induráin o els repartidors 
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sense diners per a una moto, fins que 
van integrar la tercera via a la ciutat, 
la tribu que avança entre cotxes i via-
nants. Això ha portat un nou subjecte 
social, el ciclista desbocat que impro-
visa rutes en voreres, posa en perill 
cotxets i roda sense casc ni destresa.
 Vaig comentar això davant de pro-
fessors de la Universitat de Colum-
bia a Nova York i vaig ser relegat a les 
golfes dels reaccionaris. La bicicleta 
era ideològicament inobjectable. Per 
apaivagar-los, vaig aclarir que la me-
va pel·lícula favorita és Lladre de bicicle-
tes, que el meu primer conte tractava 
d’una recerca existencial en una bici-

cleta i que vaig ensenyar a la meva fi-
lla a pedalejar al parc de la Ciutade-
lla en un recargolat vehicle de lloguer 
que semblava dissenyat per Picasso.
 Vaig afegir que Hitler i Mao estima-
ven les bicicletes i que els assassins 
d’Olof Palme i Theo Van Gogh van arri-
bar al lloc del crim en l’ecològic trans-
port. Com les tisores, aquest objecte 
útil no té voluntat pròpia i pot acabar 

a les vísceres del proïsme. Els profes-
sors van votar a favor de la bicicleta i 
en contra de la meva paranoia. Cada 
cop que estic a punt de ser atropellat 
per un ciclista que ignora una llum 
vermella recordo aquella discussió. 
 Dilluns passat, Daniel Bernal Piña 
va publicar a El País una carta en què 
explica el que va patir a Saragossa. La 
seva filla de 4 anys va ser ferida per 
un ciclista que li va encaixar el mani-
llar, va mussitar «perdó» i va pedalejar 
rumb a futures irresponsabilitats. 
 La nena es diu Eva, nom que con-
vida a reglamentar el nostre atrope-
llat paradís. H

Com les tisores, 
aquest objecte útil no té 
voluntat i pot acabar a 
les vísceres de l’altre 

Chéreau 
i la fúria 
de Koltès
3L’aclamat director francès porta al 
Lliure ‘La nuit juste avant les fôrets’

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

B
ernard-Marie Koltès (1948-
1989) va escriure el 1977 La 
nuit juste avant les fôrets. Han 
passat 35 anys, però sem-

bla que va ser ahir; aquest colpidor 
monòleg manté tota la seva vigèn-
cia. Tanta, que un íntim amic i com-
pany de viatge de l’autor mort de 
sida als 41 anys com Pa-
trice Chéreau el va tor-
nar a posar dempeus 
fa dos anys. La seva ver-
sió, protagonitzada 
per Romain Duris, ar-
riba al Lliure de Gràcia 
des d’avui fins dissabte. 
Emocions escèniques 
d’alt voltatge per a uns 
quants afortunats. Les 
entrades estan totes ve-
nudes.
 Director de teatre, 
de cinema i d’òpera, 
Chéreau va ser un nen 
prodigi i juga des de 
fa temps en la primera divisió eu-
ropea dels grans creadors. Torna a 
Barcelona quan és recent el seu pas 
pel passat Grec amb la minimalis-
ta I am the wind, peça amb la qual va 
trencar una dècada i mitja d’absèn-
cia dels escenaris de la ciutat. Com 
llavors, el ballarí i coreògraf Thierry 

Thieû Niang firma amb ell la direc-
ció del monòleg de Koltès, que inter-
preta un ídol del cine francès com és 
Romain Duris. Ell serà l’immigrant, 
el pària, a qui li han partit la cara 
uns desconeguts en una ciutat hos-
til i que vomitarà un llarg monòleg 
gairebé sense pauses. No es dirigeix 
a ningú en concret, però sí que re-
mou les consciències quan parla de 

somnis i misèries, de 
l’amor i de la por i de la 
mort.

SIS VEUS / La nuit juste 
avant les fôrets s’estre-
na a Barcelona per pri-
mera vegada en la seva 
llengua original, qua-
tre anys i mig després 
que Àlex Rigola en fes 
una aplaudida adap-
tació que va reobrir 
el Teatre Municipal 
de Girona i la tempo-
rada del Lliure. El di-
rector va convocar sis 

grans (Pere Arquillué, Jordi Bosch, 
Andreu Benito, Josep Maria Pou, 
Francesc Orella i Lluís Homar, subs-
tituït per David Selvas al Lliure) per 
repartir-se un monòleg que el 1993 
Mingo Ràfols va estrenar al desapa-
regut Teatre Malic amb direcció de 
Rafel Duran. H

MONÒLEG DE CULTE A GRÀCIA

33 Romain Duris.

Galván per partida doble
3El ‘bailaor’ actua al Mercat, i la seva germana, al Cordobés

MARTA CERVERA 
BARCELONA

Amb el bailaor Israel Galván 
(Sevilla, 1973) passa com amb Leo 
Messi: s’acaben els adjectius per 
alabar el seu art. Fa un pas més 
en el flamenc amb La curva, una 
proposta arriscada que ballarà 
des d’avui fins diumenge al Mer-
cat de les Flors. «El títol fa referèn-
cia a la sala de París on Vicente Es-
cudero va ballar la seva seguidilla, 
que jo reinterpreto a la meva ma-
nera, i també és un homenatge 
a Antonio i el seu martinet», diu 
Galván. «L’espectacle fa una cor-
ba entre un estil de ball i un altre. 
M’agrada estar en aquesta corba 
perillosa, en aquesta posició en 
què com menys controles el mo-

viment, més el domines en realitat», 
afegeix.
 Per primera vegada, Israel coin-
cidirà a la cartellera amb la seva ger-
mana Pastora, que presenta un es-
pectacle de tall tradicional al Tablao 
Cordobés. «A casa sempre m’han vist 
com algú bastant especial», explica 
el bailaor.

EL SALT ENDAVANT/ «Sobretot quan 
vaig haver de trencar amb la meva 
família i mestres per anara a buscar 
la meva llibertat artística. Al princi-
pi els meus pares es van espantar. Pe-
rò van veure La curva i els va agradar», 
destaca. «Els nostres pares sempre 
ens deien que no oblidéssim el que 
és pur», recorda la seva germana, que 
ha participat en muntatges revolu-

cionaris d’Israel com Los zapatos rojos 
(1998) i La metamorfosis (2000). Tam-
bé ell ha dirigit diversos dels seus es-
pectacles. «El que cada un presen-
ta a Barcelona és molt diferent. Se-
ria interessant veure els dos quadros 
perquè el d’ella al Cordobés, on jo 
també he ballat, seria un extrem de 
la corba: un espectacle acabat i amb 
un guió marcat. El meu és més lliu-
re: com si estigués experimentant al 
meu local d’assaig», diu la figura que 
ha revolucionat la dansa.
 El piano de Sylvie Courvoisier, el 
cante d’Inés Bacán i el seu insepara-
ble Bobote al compàs l’acompanyen 
en l’aventura. «El piano em dóna 
molta llibertat», afirma. «Produeix 
guspires, velocitat i crea un efecte re-
bot en el cante, més lent». H 

EsTRENA DE ‘LA CURvA’ A bARCELONA

33 Israel Galván, en un assaig de ‘La curva’, peça amb què torna al Mercat de les Flors a partir d’avui.
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