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Ja veureu comal

final tot encaixa. Si

tu o jo femunpuzle,

potser ens acabarà

quedant a lamàaquella peça

de la vergonyaqueno saps on

ubicar. Però si qui l’organitza és

elmagnífic coreògraf i ballarí

(llàstima; aquest copnopodrem

gaudir-ne a l’escenari) Sidi Larbi

Cherkaoui, segur quenohi falta

ni hi sobra res i el trencaclosques

es completa a la perfecció. I no

solament gràcies al seu immens

talent, sinó tambégràcies al seu

immensoptimismequant als va-

lorsmulticulturals de la humani-

tat: potser altres veus esmostren

escèptiques en aquest terreny,

però la seva veu coreogràfica

sempre ensdeixarà amb l’ànim

esperançat. Això, encara que

tampoc ens amagui les dificultats

a què ens enfrontemsi volem

mantenir un cert ordreuniver-

sal enquè la convivència sigui

possible. I aquestes dificultats

semblen aparèixer de formaben

visible en el treballmés recent

d’un creador quehadibuixat a la

sorra del desert en companyia de

MaríaPagés (Dunas), s’haficat

dins un taüt al costat d’un grapat

demonjos shaolin (Sutra) i ha

convertit un aeroport enmetàfo-

ra perfecta de l’enriquidoraperò

tambédesconcertant barreja

vital i lingüística enquè vivim

(Babel). Parlant deBabel: també

aquest noumuntatge recorda la

famosa torre, i aplega onzeballa-

rins de lesmésdiverses naciona-

litats i una singular banda sonora

enquèhi cabenpercussions

nipones, veus del Líban i polifo-

nies corses.

DOMICILIS VIRTUALS

AlFestival d’Avinyó2012, l’efec-

te il·lusori es reflectia damunt el

murd’una granpedrera.A casa

nostra es veurà sobre la impo-

nent paretmig vegetal delTeatre

Grec. I al Sadler’sWells de

Londres es projectava a la part

posterior d’unmagnífic teatre

cobert. El cas és que, es represen-

ti on es representi, l’espectacle

comença ambunes impactants

imatges d’estances i habitacions

aparentment sòlides queben avi-

at s’esvaeixen en l’aire, cosa que

fa que els ballarins s’estavellin

contra elsmurs reals quehi ha

allà on ells creien veureportes.

Aquesta sembla ser l’advertència

deSidi Larbi en aquesta coreo-

grafiaplenade fosques tonalitats

cromàtiques i escales que cal

anar pujant esglaó a esglaó amb

nopoquesdificultats. RO
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DANSANT UN ORDENAT
TRENCACLOSQUES UNIVERSAL
SIDI LARBI CHERKAOUI MOSTRA
L’ARQUITECTURA QUE ENS POT SALVAR DEL CAOS
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Agost tancat

De dilluns a dissabte, de 10 a 20h.

VISITES GUIADES CADA HORA

Dones d’aigua
de Tomàs Abella

C/ Joan Güell 211-213. Tel. 93 366 12 12

www.rocabarcelonagallery.com

LA CRÍTICA DE LA SETMANA

28 I MIG ★★★★

“Al bell mig del camí de la nostra vida, em vaig trobar en una selva fosca”. Així
comença Dante la seva Divina Comèdia, amb un vers que, ben mirat, no deixa
de transmetre l’angoixa del poeta enfrontat al pas de la vida, i situat ni més ni
menys que a les portes de l’infern. Glups! I qui el rescatarà d’aquest moment de
dubte i neguit? Doncs –i com és natural– un altre gran poeta. Agafat de la mà
de Virgili, Dante recorre els cercles de l’infern i el purgatori, i escolta històries i
més històries sobre els personatges que es va trobant al llarg del camí. ¿I com
comença Oriol Broggi el seu extraordinari i fellinià nou espectacle, un dels cims
absoluts de la trajectòria de La Perla 29? Doncs també amb l’amic Alighieri, que
tot seguit cedeix la paraula als dos amants impossibles d’Una jornada particular
(aquí tenim la sensacional Clara Segura evocant alhora Sophia Loren i Anna
Lizaran, abans de transformar-se més tard en Claudia Cardinale), mentre (tor-
nem a la poesia) Gil de Biedma ens recorda que “Que la vida iba en serio, uno lo
empieza a comprender más tarde”, el James Stewart de Que bonic és viure! resol
la seva particular crisi existencial amb l’ajut d’un àngel de Hollywood i Bogart i
Bergman es juren amor etern a Casablanca.
Però, què tenen en comú tots aquests personatges i totes aquestes històries nas-
cuts en contextos tan diferents? Doncs que tots formen part essencial del nostre
imaginari; tots són fruit d’una herència narrativa que ens ajuda a viure, a entendre
el que no entenem, a identificar en el terreny de la ficció les nostres pròpies ansie-
tats i plaers ocults. Tant se val que visquin les aventures d’Indiana Jones, o que s’ha-
gin escapat d’una obra d’Espriu o d’una cançó d’Ovidi Montllor (escolteu la lletra
de “Teresa” i hi reconeixereu de seguida la voluptuosa dona de la platja de 8½).
A l’escena final del seu sublim 8½, el director Guido Anselmi –l’alter ego de Fellini,
encarnat aquí per un fantàstic Pablo Derqui– es reconcilia amb tots els personat-
ges reals o fantasiejats que han anat marcant la seva història, i els fa desfilar en un
circ imaginari seguint la música de Nino Rota. Doncs Broggi i La Perla 29, seguint
l’exemple i el sentit de la llibertat narrativa que feia servir Fellini, ens mostren
amb orgull alguns dels seus més estimats personatges de ficció i els integren en un
muntatge en què l’oncle Vània, Hamlet, els sis personatges a la recerca d’autor i el
mercader de Venècia poden com qui diu barrejar les seves frases sense que es pro-
dueixi cap dissonància, perquè tots formen part de la mateixa colla. I tots es veuen
ara ficats en unmuntatge tan ple demàgia escenogràfica i gran diversió com de
colpidora emoció, tan evocador com rotund. Biblioteca de Catalunya.
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