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Sento estossegar el veí i sé que
vomita conillets, és el del conte de
Cortázar

Los presidentes no son para el
verano: Rajoy, Pedro Peréz, Antón
Reixa...

Del mismo creador de “acabemos
con la educación en catalán”, llega
“acabemos con las becas”; la
estupidez tiene muchas wertsiones

Ángela Precht Periodista

Hagamos un #brunchdestituyente.
Tiene más onda e igual se suma la
troika

#tuitsdecultura Andrea Jofre Violinista
@drudibuixa

Agustín Almodóvar Productor de cinema

ga vida al TNC”, va concloure un
Flotats que, vestit amb pantalons
i sabates blanques i blazer blau,
es notava feliç i lleuger, rescaba-
lat, descarregat d’un pes. Artur
Mas va concloure dient que era
“un acte d’agraïment, reconeixe-
ment, retrobament i reparació,
tot junt” a qui va fer possible el
TNC, una “estructura d’Estat”
que necessita “símbols de país”
com Josep Maria Flotats.c

@AgustinAlmo
Marcel Ventura Escriptor i periodista
@marcelventura@angelaprecht

Pensarenmoviment
CRÍT ICA DE DANSA

ÀLEX GARCIA

Una escena de Hate radio, que es representa al Lliure
DANIEL SEIFFERT

Puz/zle

Coreografia: Sidi Larbi
Cherkaoui.
Lloc i data: Teatre Grec
(15/VII/2013)

JOAQUIM NOGUERO

Hi ha a Puz/zle una escena es-
pecialment significativa per
definir quina és la columna
vertebral de la peça. En unmo-
ment donat, un dels ballarins
agafa un esprai i comença un
grafiti al mur que té davant.
Sembla que serà geomètric
per com dibuixa línies, les
ajunta o les estira, i la sorpresa
arriba quan constatem que no,

que el dibuix és realista i ens
situa al mur de Cisjordània,
que separa Israel i Palestina,
ambun parell d’helicòpters so-
brevolant-lo i una porta ober-
ta que no sabem si és d’espe-
rança o un perill. Doncs bé,
Puz/zle, del belga-marroquí Si-
di Larbi, es construeix segons
aquest mateix esquema: és
una obra analògica, malgrat el
vídeo que serveix per declarar
aixòmateix, i potser sembli un
espectacle estètic i bonic, de
dansa fluida i especialment vir-
tuosa en la flexibilitat contorsi-
onista, de contínues transfor-
macions en els volums esceno-
gràfics de l’espai com un lego
gegant obert al joc, però, en
canvi, escena rere escena, pre-

nent el seu temps, renunciant
al ritme del qual l’espectacula-
ritat podria dotar la peça, el
que apareix al puzle construït
per l’obra és pensament: una
lectura de la nostra història i
una aposta pels seus millors
moments en confrontació amb
els pitjors, és a dir, l’elecció de
la mal·leabilitat en comptes de
la rigidesa, de la suma de blocs
de pedra que serveix per
construir temples i places en
lloc de murs, de la mà que es
dóna i ens ajunta en unmateix
corrent en lloc de la que llança
pedres.
Els grans blocs mòbils de

l’escenografia són tan poliva-
lents com els ballarins. Recor-
den des delmonumentmegalí-

tic de Stonehenge fins a l’acrò-
polis grega o les escales d’una
piràmide, igual que en un de-
terminatmoment els cossos es
transformen en escultures
clàssiques com el discòbol o el
pensador. Som fills d’aquestes
vetes de cultura amb el gruix
de centenars de metres de pe-
dra, però resulta que correm
el perill d’utilitzar-les de barre-
ra en lloc de pont. Si habitual-
ment Sidi Larbi ha potenciat
la diferència d’estils en les tro-
bades amb altres cultures (la
hindú, la xinesa, la flamenca),
convertit en reflex camaleònic
d’altres, ara és com si el seu
no-estil es multipliqués en ca-
da intèrpret. Tots semblen de
plastilina i vibren ambunama-
teixa actitud oberta de flexibi-
litat. Són una alenada d’aire
fresc i una oportuna declara-
ció d’intencions.c

J. BARRANCO Barcelona

T
eatre. Però cent
per cent real. Una
bona mostra que
les paraules poden
matar. I fer-ho en

quantitats industrials. El direc-
tor suís Milo Rau (Berna, 1977)
presenta des d’avui i fins diven-
dres al Teatre LliureHate radio
(Ràdio odi), una obra que re-
crea de quina manera des dels
estudis de la Ràdio delsMil Tu-
rons, la més cool, la més atracti-
va, amb els millors presenta-
dors i dj’s del país, es va orques-
trar una campanya d’odi contra
laminoria tutsi que es va desen-
volupar gairebé comuna campa-
nya publicitària, entre progra-
ma i programa, entre notícies in-
ternacionals, esports i música
d’MCHammer. Lamateixamú-
sica que escoltava llavors –cor-
ria l’any 1994– el joveMilo Rau.
El rentat de cervell va aconse-
guir el seu objectiu a Ruanda i
els hutus van acabar sortint en
massa a matar a cop de matxet
els seus veïns tutsis i hutus mo-
derats fins a totalitzar un milió
de morts. I ara Rau recrea al tea-
tre emissions autèntiques de la
Ràdio dels Mil Turons amb ac-
tors ruandesos, alguns dels quals
supervivents del genocidi i fins i
tot lluitadors al Front Patriòtic
Ruandès, els rebels tutsis que
acabarien derrotant els hutus.
Hutus. Tutsis. Unes catego-

ries que, explica Rau, no tenien
gaire sentit fins que els belgues
les van utilitzar al segle XIX
per dividir el país i dominar-lo.
Una divisió econòmica, diu: tut-
sis van ser els que tenien més
de certa quantitat de diners, el
10%de la població, que col·labo-
raria amb els belgues, hutus van

ser els que en tenien menys.
“Una fantasia per dominar un
territori que els seus habitants
es van acabar creient, que es
convertiria en real”, diu Rau. I
en un país amb un passat com-
plicat i un present difícil pels
combats que hi havia amb els
tutsis exiliats a Uganda i per les
milícies hutus inspirades pel go-

vern que cometien matances, la
Ràdio delsMil Turons va donar
el cop de gràcia: Rau explica
que, en un joc de policia bo-poli-
cia dolent, mentre l’oficial Rà-
dio Ruanda cridava a la demo-
cràcia i la reconciliació, en
aquesta altra ràdio “pseudoes-
querrana” també finançada pel
govern els hutus es reivindica-

ven comels veritables demòcra-
tes i s’omplien la boca ambNel-
son Mandela davant els tutsis,
als quals equiparaven amb els
nazis i acusaven de neocolonia-
listes. Deien a la gent que era
qüestió de matar-los o que els
matessin a ells i a les seves famí-
lies. I aquest bombardeig, en
una societat amb dosmilions de
desplaçats i molts joves a l’atur
organitzats en milícies, va aca-
bar en una matança terrible,
que a l’obra es contempla tam-
bé mitjançant testimonis dels
que la van viure. I tot “en una

societat amb una alta cultura en
el comportament: els ruande-
sos semblen japonesos”.
Rau diu que no vol anomenar

a les seves obres “teatre docu-
mental sinó teatre del real”. La
seva companyia es diu Internati-
onal Institute of Political Mur-
der (Institut Internacional del
Crim Polític). La va crear per a
una obra en la qual recreava els
atemptats contra Hitler. “Vaig
prendre aquest nomper subrat-
llar que m’interessa aquest
camp en el qual la política i el
teatre es creuen”, moments crí-
tics, diu, com la caiguda de Ce-
ausescu, a la que va dedicar una
altra obra o com els judicis polí-
tics que ha viscut Rússia en l’úl-
tima dècada –inclòs el judici a
les Pussy Riot– que ha estat la
seva última recreació.c

Entre esports,
notícies i música
d’MC Hammer, la
ràdio encoratjava
l’extermini tutsi

A casa. Flotats abraça
Xavier Albertí, actual
director del TNC, en
presència de Mas

‘Hate radio’ reviu al Lliure com es va gestar a les ones el genocidi tutsi a Ruanda

Laràdiodelmiliódemorts


