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–¿Com va arribar a conèixer David 
Lynch?
–A través d’un agent de Hollywood 
anomenat Brian Loucks que havia 
representat abans David i sabia que 
li agradava fer música. Brian coneix 
els gustos de David pel que fa a col·
laboradors musicals; ja li havia pre·
sentat Rebekah Del Rio, la cantant 
de l’escena del club Silencio a Mulho-

Aquesta ‘chanteuse’ texana presenta 
avui, a les 21.30 hores a la sala Sidecar, 
‘This train’, un disc que ha creat amb el 
prestigiós cineasta David Lynch.

Chrysta Bell
Cantant

EN 3 MINUTS

  

«David Lynch és un esperit amable»
lland Drive. I ens vam conèixer i el pri·
mer dia ja vam fer un tema junts. 
 
–¿Era admiradora seva? ¿Quina cin-
ta del director és la seva favorita?
–De jove vaig estar embruixada per 
Twin Peaks, i en particular pel tema 
musical de la sèrie. La meva sensibi·
litat innocent va tenir una resposta 
visceral del tot nova a una peça de 
música. Em va introduir a la noció 
d’anar més enllà i no només escoltar 
la música, sinó sentir·la realment. La 
meva pel·lícula preferida de Lynch 
és ara mateix Carretera perdida.

–¿Pot explicar una mica com van tre-
ballar?
–Visitava David al seu estudi a Ho·
llywood Hills i em posava una peça 
de música per veure si m’agradava. 
Inevitablement, m’agradava. Des·
prés m’oferia lletres, o improvisà·
vem lletres amb un cafè. Després jo 

improvisava melodies fins que, com 
li agrada dir a ell, «trobàvem or». Tot 
entre glops de cafè: ¡el nèctar de la 
creativitat!

–Des de lluny David Lynch pot sem-
blar una persona difícil per treballar. 
¿És així?
–Tot al contrari, en realitat. És un es·
perit amable i carinyós. 

–¿Per què va fer falta una dècada per 
acabar el disc?
–Hi va haver molts factors involu·
crats. Quan David Lynch i jo ens vam 
conèixer, jo tenia contracte amb 
una multinacional i estava restrin·
gida contractualment. No va ser fins 
uns quants anys després que ens 
vam poder reunir per crear. A més, 
jo vivia a Texas, així que no estava 
gaire disponible per estar amb David 
a Califòrnia. De totes maneres, està 
bé així. Les cançons ofereixen espiri·

tualitat, melancolia, erotisme, sen·
sualitat; i jo necessitava experiència 
vital per expressar aquestes coses. 
He arribat a creure que el disc té el 
seu propi destí. ¡Jo només faig el 
meu paper!

–La seva veu pot sonar mística. ¿Es 
considera una persona religiosa o 
espiritual?
–Gràcies per això de mística, és el 
més meravellós que em podia dir. En 
realitat em considero espiritual. 
Busco la divinitat en totes les coses, 
fins i tot quan les coses semblen 
lluny de la gràcia.  

–¿Què es pot esperar de les seves 
presentacions en directe? ¿Hi ha al-
gun tipus de component visual?
–El directe té elements audiovisuals 
molt especials que han estat creats 
pel meu company creatiu, Dutch 
Rall, així com elements visuals de 
David Lynch. La meva banda inter·
preta, essencialment, la música del 
disc This train, però també incorpora 
nou material, a més a més de can·
çons de bandes sonores icòniques de 
Lynch. H

FiraTàrrega 
compleix 
i il·lusiona
3La varietat i la barreja de gèneres 
marquen un nou any d’alt nivell

A
mb la «satisfacció dels ob·
jectius complerts», va de·
clarar el seu director, Jordi 
Duran, FiraTàrrega va aco·

miadar ahir una edició marcada per 
la diversitat de llenguatges escènics 
i els gèneres híbrids. Carrers, places 
i sales es van convertir en territori 
per a la imaginació. Des de les mera·
velloses mans belgues de Charleroi 
Danses a Kiss & cry fins al desplega·
ment multidisciplinari d’Insecto·
tròpics a La caputxeta galàctica, pas·
sant per viatges al futur –els robots 
de Brodas Bross i Ferroluar– i al pas·
sat –la visita a la fàbrica Ferro colat, 
d’Amebeu Teatre–. Noves dramatúr·
gies que obren les portes a altres 
mons creatius.
 A Kiss & cry, l’espectacle més ex·
quisit i sorprenent de la fira, els pro·
tagonistes van ser els moviments de 
les mans dels intèrprets, projectats 
en una pantalla. Són mans i dits que 
ballen, estimen i emocionen. Co·

bren vida, en un escenari compartit 
per maquetes, actors i càmeres que 
amplifiquen l’acció sobre una gran 
pantalla. Cine, dansa, teatre i mani·
pulació s’uneixen al servei d’una 
història que reflexiona sobre els 
amors que s’han extraviat en els fo·
rats negres de la memòria. Des 
d’aquell primer amor adolescent 
que la protagonista va conèixer en 
un tren, quan les seves mans es van 
fregar. Màgic.
 També als replecs de la memòria 
va recórrer el professor i artista José 
Antonio Portillo per parlar d’anèc·
dotes associades als centenars d’ob·
jectes de la seva singular Biblioteca de 
cuerdas y nudos. Miniatures de llibres, 
boles de paper, dibuixos... que exhi·
beix en una instal·lació narrativa. El 
públic entra a la seva biblioteca (una 
estructura circular de fusta), xafar·
deja i dialoga amb Portillo sobre 
l’origen dels objectes. A Trossos, re·
talls de memòria portaven a les ma·
letes els quatre actors d’Obskené, ca·
dascu en una carpa en què la gent es·
coltava les seves històries.
 En una altra proposta de noves 
dramatúrgies, vinculada al teatre 
dels sentits, es baixava per entre les 

32a EdICIó dE La MoSTra dE TEaTrE dE CarrEr

entranyes del Teatre Ateneu a l’in·
fern pecaminós que proposava la va·
lenciana Francachela a Peccata minu-
ta. Déjanos caer en la tentación. Dividits 
en grups, els espectadors assistien 
divertits a les debilitats eroticofesti·
ves dels actors: dels exhibicionismes 
libidinosos a una ruleta russa amb 
pistola de pega.
 
FESTA DE COMIAT / Els de Teatrodecerca 
es van guanyar el personal amb Que 
vaya bonito (una de terraos). Dissabte 
un xàfec inoportú (es van cancel·lar 
11 muntatges) va obligar a traslla·
dar la representació de la terrassa 
del Museu Comarcal al vestíbul, sen·

se que el gran treball actoral se’n res·
sentís. Va ser una gran festa, amb els 
espectadors invitats al comiat d’un 
jove que decideix marxar a Mèxic. 
L’hi van organitzar el germà i la ger·
mana, i tots tres, entre tragos de san·
gria compartida pels presents, van 
acabar vomitant la seva gelosia i se·
crets fraternals. Un altre festí ludico·
dramàtic per recordar en una edició 
amb menys assistents i una lleugera 
baixada de públic en sala (4%), que 
va suposar un 56% de l’aforament 
(8.000 entrades de pagament i 7.000 
professionals). Fins i tot amb menys 
públic, els artistes van demostrar 
que la creativitat no està en crisi. H
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TÀRREGA
Enviat especial

Les meravelloses 
mans en dansa de ‘Kiss 
& cry’ captiven amb un 
excel·lent muntatge 
multidisciplinari

33 L’espectacle més exquisit i sorprenent de la fira, ‘Kiss & cry’, dels belgues Charleroi Danses. 

 


