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De la lluita contra la desesperan-
ça d’Angélica Liddell a l’alegria 
de viure de Sidi Larbi Cherkaoui 
i Shantala Shivalingappa. Aquest 
món de contrastos al més alt nivell 
ha encapçalat una oferta amb 10 
espectacles a Girona i Salt. La Set-
mana de Programadors de Tempo-
rada Alta ha complert de sobres les 
expectatives erigint-se en impulso-
ra d’iniciatives. Més de 70 progra-
madors han pres el pols a les pro-
duccions ofertes.
 L’estrena de Ping Pang Qiu, de la 
recent Premio Nacional de Litera-
tura Dramática, va obrir el foc di-
vendres a El Canal. Liddell és una 
artista que reflecteix el seu neurò-
tic estat vital. La primera indaga-
ció era, per tant, saber si en aquest 
muntatge tornaríem a topar-nos 
amb una creadora encara immer-
sa en el dolorós teatre de l’autole-

sacerdotessa de la dansa kuchipu-
di. La música en directe acompa-
nya els moviments d’aquest fan-
tàstic duo en un exercici d’apro-
ximació. Les seves composicions 
amb les mans van ser fascinants 
i poètiques. Agilitat, gestualitat i 
una experta manipulació de tite-
lles van arrodonir una proposta 
enlluernadora sobre el plaer, la fe-
licitat i la força de la ment. El que 
va unir la deessa Pina Bausch que 
no ho separi l’home. H
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Una elevada 
temperatura
Les propostes variades d’Angélica Liddell 
i Sidi Larbi dominen a Girona i Salt

sió. Per sort sembla que s’ha conce-
dit una treva. No és que ara s’accepti 
més, sinó que ha trobat en la disci-
plina la forma de resistir la desespe-
ració. I per aconseguir-ho s’ha impo-
sat la tasca colossal d’aprendre xinès 
per superar el seu no menys colossal 
desequilibri. Partint del seu amor de 
pell per la Xina, carrega contra els 
destructors efectes de la Revolució 
Cultural, amb l’anul·lació de l’indi-
vidu i de la llibertat d’expressió en 
primer pla.
 Una taula de ping pong, unes fi-
gures de porcellana, el llibre vermell 
de Mao, un gos, dos intèrprets vestits 
de guàrdies rojos i un tipus a l’estil 
Yeti envolten una creadora amb per-
ruca i vestit vermell. La lectura de 
passatges d’El libro de un hombre solo 
del Nobel Gao Xingjian i la recreació 
de moments d’Orfeo y Eurídice –intro-
duïts com a metàfora per parlar del 
rescat de la Xina de les ombres– com-
pleten la seva il·lustració de la histò-

ria. La destrucció pels nazis dels qua-
dros de Paul Klee, adossada a l’ex-
termini de la llibertat creativa a la 
Xina, li permet carregar contra els 
que deixen el món sense l’herència 
de la bellesa. «El maoisme condueix 
a l’entronització de la ignorància, 
l’estupidesa i la brutalitat de les per-
sones», clama.
 En el pol oposat hi ha el lúdic 
cant de Play, joc escènic entre el ca-
maleònic Sidi Larbi Cherkaoui i la 
hipnòtica Shantala Shivalingappa, 

‘Ping Pang Qiu’ carrega 
contra la revolució 
cultural xinesa i ‘Play’ 
captiva amb les seves 
hipnòtiques danses

33Ombres xineses 8Angélica Liddell critica la falta de llibertat al país asiàtic a ‘Ping Pang Qiu’.
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