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Pocengrescador
CRÍT ICA D’ÒPERA

Un moment de l’espectacle I’m not the only one. Part II, que es presenta al Mercat de les Flors
THOMAS AURIN

Lost circles

Intèrprets: Aequatuor Ensemble
Lloc i data: La Seca Espai Brossa
(4/X/2012)

JAUME RADIGALES

Comencem pel final i pel més po-
sitiu: ha tornat a Barcelona el Fes-
tival d’Òpera de Butxaca i Nova
Creació. Vint anys enrere, i entre
lesparets delminúsculTeatreMa-
lic, qui havia de pensar que aque-
lles representacions d’òpera buffa
acabarien donant peu a les actuals

propostes d’avantguarda? En tot
cas, la realitat s’imposa i les estre-
tors econòmiques no sempre fan
viable els projectes com voldrien
els organitzadors. Per això ma-
teix, benvingudes siguin les inicia-
tives com aquesta, encara que els
resultats no sempre siguin els
més engrescadors.
És el quepassa ambLost circles,

doble programa integrat pels mo-
nodrames ImBau iAnaAndrome-
da, protagonitzats per una dona
(lamezzosopranoAnne-MayKrü-

ger) acompanyada per un trio ins-
trumental. La primera peça, de
MichelRoth i sobre textos deKaf-
ka, especula amb la tímbrica dels
instruments, amb idees més o
menys reeixides però que s’esgo-
ten a cap de vint minuts de repre-
sentació. La segona, d’Ingrid
Fichtner, no ens fa oblidar alguns
delsmillorsmonodramesde lapri-
mera meitat del segle XX, amb la
qual cosa el producte resultant
acaba sent difícilment digerible.
Especialment (i aquí penso que és

on rau el principal problema) da-
vant l’absència d’un sobretitulat
que, projectat sobre el fons negre
de la sala, hauria permès seguir
els textos, recitats-cantats en un
sprechgesang tan treballat i mati-
sat com del tot anacrònic.
Una llàstima, perquè hi havia

ganes i, a més a més, iniciatives
comaquesta s’handemantenir en
cartellera comunamostrade vari-
etat malgrat que la programació
no sempre obtingui els resultats
desitjats.c

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

C
onversa al telèfon
amb veu baixa i rit-
me constant, amb
aquesta cadència
que adopten les ar-

tistes viscerals que intenten no
perdre el fil de la seva narració
en explicar els seus treballs re-
cents, sabent que la seva conne-
xió amb aquests encara pertany
al terreny de les tripes més que
no al de la ment. “M’agrada que
la dansa pertanyi a l’abstracte,
que no ho signifiqui tot; que els
moviments expressin emocions
que no es poden verbalitzar...
M’interessa aixòmés visceral, ai-
xò que no es pot qualificar ni de
trist ni d’alegre”.

Constanza Macras, natural de
Buenos Aires i fincada a Berlín
des del 1995, ha creat una obra
coreogràficamolt personal, fona-
mentada sobre el retrat social
del quotidià i de la gent comuna,
que incorpora sense problemes
als seus experiments. “Treballo
també amb grups que no són ba-
llarins professionals i part de la
meva feina és documental”, asse-
gura. Sense pretendre la denún-
cia, Macras aconsegueix amb
més èxit situar l’atenció sobre fe-
nòmens socials com ara els fills

d’immigrants en barris perifè-
rics (Hell on Earth, 2008), la vi-
da a les megaciutats (Megalopo-
lis, 2009), la segregació (Berlin
Elsewhere, 2011) o la situació del
poble gitano a Europa (Open for
Everything, 2012).
Avui i demà presenta al Mer-

cat de les Flors una creació de
l’any 2006, la segona part de I’m
not the only one, un projecte
amb dramatúrgia de Carmen
Mehnert en quèMacras acompa-
nyadiferents herois en la supera-
ció dels obstacles i dels arque-

tips mitològics. Per fer-ho s’ha
servit de les experiències autobi-
ogràfiques dels seus ballarins,
en general emigrats. “M’interes-
sa com es transforma el cos
quan un se’n va, quines són les
memòries del passat de la gent
que no va a la recerca d’una eco-
nomia millor, sinó d’alguna cosa
més existencial, d’un destí”. Ella
mateixa va deixar l’Argentina a
la recerca del seu propi destí i va
recalar durant un temps a Ams-
terdam, on va combinar el neo-
clàssic amb el descobriment de

les creacions modernes. “Vaig
veure que podia passar-me ho-
res a la biblioteca de l’institut
del teatre amb una col·lecció de
vídeos de dansa increïble, en la
qual no tot acabava en Mats Ek,
Jirí Kylián o Pina Bausch”.
El 1997 va fundar la seva com-

panyiaTamagotchi Y2K, i actual-
ment dirigeix la formacióDorky-
Park, amb la qual presenta els
seus espectacles en teatres de
Berlín, com el Hebbel am Ufer,
o la Schaubühne am Lehniner
Platz.c

La creadora argentina
experimenta amb
les biografies dels
seus ballarins en
‘I’m not the only one’

La coreògrafa ConstanzaMacras presenta la seva peculiar anàlisi del xoc entre cultures

ElMercatd’afers socials
BARCELONA Redacció

La incertesa s’ha acabat: el
Teatre Nacional va anunciar
ahir que finalment Anna Liza-
ran no podrà protagonitzar la
comèdia La Bête. Però que
malgrat tot l’obra continuarà
endavant, ambnouprotagonis-
ta, cosa que suposarà pospo-
sar-ne novament l’estrena, ara
fins al dia 25 d’octubre, i
l’anul·lació de totes les fun-
cions previstes per a abans
d’aquesta data. I és que, òbvia-
ment, la persona encarregada
de donar nova vida a La Bête,
l’actor Jordi Bosch (Mataró,
1956), necessitarà com a mí-
nim aquest temps per assajar
un paper complicat que carre-
ga el 60% del pes de l’obra i té
fins i tot un monòleg de
gairebé mitja hora.
El TNC va prendre ahir

aquesta decisió després de co-
nèixer que, per prescripció
mèdica, i a falta d’un diagnòs-
tic clar sobre els problemes
que va arrossegar durant els
assajos, Anna Lizaran es veu
obligada a agafar la baixa “per
garantir un descans que per-
meti una evolució favorable
del seu estat de salut”. El TNC
també va aclarir que, si el rit-
me dels assajos d’aquesta obra
dirigida per Sergi Belbel ho
permet, s’obriran funcions
prèvies per al públic abans de
l’estrena oficial del 25 d’octu-
bre. Els que ja hagin comprat
entrades per a abans d’aquell
dia, poden consultar el canvi o
la devolució a la pàgina www.
tnc.cat/ca/suspensio.c

JordiBosch
substitueix
Lizarana
‘LaBête’


