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El Bosch inspira l’absurda
‘La nau dels bojos’
La companyia La Calòrica llança una mirada
grotesca a la societat actual amb La nau dels
bojos, un muntatge que recrea el viatge en
barca d’un grup de personatges diversos cap
a la terra promesa. L’obra, premi Adrià Gual,
retrata una aventura absurda i burlesca, i es
representa del 18 al 20 al Mercat de les Flors.

Wynton Marsalis està de
celebració al Teatre Grec
The Jazz at Lincoln Center Orchestra, la lle-
gendària big band dirigida per Wynton Mar-
salis, celebra 25 anys de residència al Lincoln
Center de Nova York amb un concert en ho-
nor a clàssics com John Coltrane i Chick Co-
rea. Una banda mítica del jazz i un solista ex-
traordinari que actua avui al Teatre Grec.

El ‘tot i més’ explicat per Sidi Larbi Cherkaoui
ció fractal– es repeteixen fins a or-
denar la lògica de tota una civilitza-
ció. També és únic en la seva mira-
da sobre el control que exerceix l’in-
dividu sobre els seus moviments.
Gairebé tots els seus solos –la Cia.
Eastman és una formació d’ex-
cel·lents solistes– es basen en la idea
del combat, amb forces invisibles
que condicionen el desenvolupa-
ment del moviment. És una dansa
que incorpora la distància sobre la
capacitat del cos d’expressar i de re-
lacionar-se amb l’entorn.e

ravellats per un llenguatge coreo-
gràfic molt lliure i personal. El dia
que no intenti explicar amb la seva
obra tota la història de la humanitat
i abandoni la pretensió de ficar en
una única peça les tribulacions mís-
tiques, físiques i emocionals de l’in-
dividu i la societat, quan respiri i
s’adoni de com de contraproduent
és l’absolut, quedarà un coreògraf
imprescindible per comprendre els
nous camins de la dansa del segle
XXI, tan oberta a la hibridació, a la
incorporació del moviment que

neix al carrer. Puz/zle peca d’aques-
ta ànsia, amb llargs minuts dedicats
només a desenvolupar imatges òb-
vies, però també impactants se-
qüències que es limiten a insinuar
conceptes. Com més abstracte, mi-
llor és el discurs de Cherkaoui. Com
més concret, més sotmès al tòpic. La
seva millor arma coreogràfica és la
variació sobre la idea de l’ordre i el
caos, amb solucions que s’aproxi-
men a l’art cinètic. Hi ha gairebé una
anàlisi del comportament dels ele-
ments subatòmics que –per eleva-
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El dia que Sidi Larbi Cherkaoui
s’alliberi de l’enorme pes de
crear com més aviat millor el

seu opus magnum farà més feliços
els seus seguidors, que ja estan me-

Discurs
Com més
abstracte,
millor; com
més concret,
més tòpic

Crítica

Teatre compromès:
contra la crisi, la

pobresa i la violència

El teatre no és aliè a la crisi global.
El festival Grec acull tres propos-
tes que criden l’atenció sobre situ-
acions crítiques i inhumanes. Les
dirigeixen Lluís Danés, Carme
Portaceli i el suís Milo Rau.

trobar la manera de traslladar-ho a
escena va ser descobrir un testimo-
ni belga, anomenat l’hutu blanc, que
treballava a la Ràdio Televisió Lliu-
re dels Mil Turons (RTML). Va in-
vestigar aquesta emissora i va des-
cobrir que, entre cançó i cançó pop,
s’havien dedicat a fer propaganda
hutu i a llançar crides explícites in-
citant a l’assassinat. El director va
decidir reconstruir aquells fets de
manera realista i naturalista –con-
densats en dues hores–, amb el mà-
xim rigor, recuperant emissions au-
tèntiques i amb dos actors que van
sobreviure a la guerra. La compa-
nyia International Institute of Poli-
tical Murder presenta Hate Radio
(del 17 al 19 de juliol al Teatre Lliu-
re). “Escric sobre temes foscos i
morbosos. Estic obsessionat amb
aquesta possibilitat que bons veïns
esdevinguin assassins només per-
què poden. Estic obsessionat amb el
fet que el dimoni té una cara molt
normal –diu Rau–. He estudiat soci-
ologia. I no és que ho pensi. Tots els
estudis demostren que dintre de ca-
dascú hi ha el mal, però depèn en un
80% de l’entorn que emergeixi”.

Aznar com a símbol del mal
Carme Portaceli recorre a Manuel
Vázquez Montalbán i a la seva anà-
lisi de l’era de José María Aznar
(que va retratar a la pòstuma La az-
naridad) i el fusionen amb Bertold
Brecht (Terror i misèria del Tercer
Reich) per retratar la crisi quotidi-
ana. A TV & misèria de la II Transi-

ció (al Romea del 18 al 20 de juliol)
els actors David Bagés, Lluïsa Cas-
tell, Albert Pérez i Gabriela Flores
interpreta desnonats, acomiadats,
antiavalots, una embarassada de 36
mesos que està a les llistes d’espe-
ra hospitalàries, un malalt crònic
que ajuda a quiròfan i cues a Càritas.
“Els creadors som cronistes del nos-
tre temps”, justifica Portaceli.

La vida en un abocador
Lluís Danés ha fet, amb Wasteland,
el seu espectacle més íntim i més
dur. L’origen del muntatge és Waste
Land, un documental de Lucy Wal-
ker que retrata la vida a l’abocador
de Jardim Gramacho a Rio de Janei-
ro –el més gran de l’Amèrica Llati-

na–. Danés ha convertit aquells per-
sonatges que la directora trobava
shakespearians en titelles fets de
materials de rebuig, “cercadors de
somnis i d’esperances”. Entre els re-
sidus sobresurt un únic actor –l’ar-
tista de circ Manolo Alcántara–, la
música original de Lluís Llach i els
textos i la veu de l’escriptor urugua-
ià Eduardo Galeano. Wasteland (del
17 al 20 de juliol al Mercat de les
Flors) és un espectacle visual, una
obra total de les que sap crear Danés,
però amb un contingut més fosc i as-
fixiant. “Volia intentar explicar què
és brut i què és net en aquest mo-
ment”, diu. Un abocador ple d’es-
combraries i de persones era el mi-
llor lloc on furgar.e
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BARCELONA. Milo Rau és un direc-
tor suís amant dels escàndols. A la
pacífica Suïssa han arribat a prohi-
bir representacions seves. Toca el
moll de l’os; si pot ser un tabú, mi-
llor. “A cada estrena em sorprenc de
com el teatre pot provocar debat,
com de fort pots pegar amb una ac-
tuació. I sempre intento fer-ho, ho
confesso”, diu rient. Al seu últim es-
pectacle, The Moscow Trials, analit-
za el poder de l’art per influir els es-
tats, a partir de l’exemple de les
Pussy Riot. Està convençut que el
teatre pot canviar la societat. El fes-
tival Grec acull fins al cap de setma-
na diferents propostes que defen-
sen el teatre com un terreny de re-
ivindicació política i poètica.

El genocidi ruandès ‘on air’
Després de mesos de documentar-
se i entrevistar guerrers i víctimes
del genocidi ruandès del 1994 [en
què els radicals de l’ètnia hutu van
matar un milió de persones, la ma-
joria tutsis], Milo Rau va adonar-se
que era “incapaç de ficcionar els
fets” perquè “cada frase” que li de-
ien els testimonis era “més forta”
del que podia imaginar. La clau per

UN VIATGE POÈTIC A LA MISÈRIA
Lluís Danés denuncia la pobresa amb paraules escrites i llegides per Eduardo Galeano
i música de Lluís Llach –interpretada per un trio liderat per Xavi Lloses–. Wasteland
és una ciutat de deixalles “on neixen, creixen i moren persones”, diu Danés. DAVID RUANO

L’era Aznar, l’abocador més gran d’Amèrica
i el genocidi ruandès apareixen al Grec

Maldat
Milo Rau està
“obsessionat
amb el fet
que el dimoni
té una cara
molt normal”


