
35
cultura

ara DIVENDRES, 25 D’OCTUBRE DEL 2013

El Temporada Alta recupera
el ‘Woyzeck’ de Josef Nadj

nista. Una situació que deshumanitza i
condueix a la bogeria i la mort.

Woyzeck ha estat adaptada amb mol-
tes formes artístiques: l’òpera del com-
positor Alban Berg, la pel·lícula de Wer-
ner Herzog, el musical de Robert Wilson
i Tom Waits i fins i tot n’ha escrit temes
Nick Cave. La mallorquina Iguana Tea-
tre en té una versió en cartell al Teatre
del Mar i Parking Shakespeare acaba de
començar els assajos d’un text que adap-
ta i dirigeix Marc Rosich i que es podrà
veure a partir del desembre. “És un mis-
teri per què n’hi ha tantes versions”, afir-
ma Nadj. Ell juga a escena amb sis perso-
natges estranys, que es mouen “com ma-
rionetes” en una narració tragicòmica
sense paraules, condensada, de gran ri-
quesa plàstica i amb música de qui va ser
un dels grans compositors hongaresos,
Aladár Rácz. El fang és protagonista del
quadre, aplicat als personatges o fins i tot
amb figures de diferents mides. Escul-
tor, performer, actor, coreògraf, fotògraf,
Nadj considera la seva obra teatral una
extensió de la plàstica. “A l’escenari faig
una dramatúrgia visual, també explico
una història amb imatges”, diu.

L’última obra de Nadj que s’havia vist
a Catalunya era el seu Paso doble sobre el
fang amb Miquel Barceló. Coincidint
amb l’espectacle, el festival va projectar
ahir El cuaderno de barro del cineasta
Isaki Lacuesta, un documental –Chon-
cha d’Or 2011 del Festival de Sant Sebas-
tià– que recull l’actuació de Barceló i
Nadj a Mali.e

Nadj dirigeix un drama expressionista
sense paraules. TEMPORADA ALTA

El Temporada Alta programa avui Wo-
yzeck, ou l’ébauche du vertige, una ver-
sió del clàssic de Büchner del coreògraf
Josef Nadj. Estrenada el 1994, és un
“drama universal” que demostra que
“en el fons, res no ha canviat”, afirma.

L.S.

BARCELONA. Quan el coreògraf Josef
Nadj va estrenar Woyzeck, ou l’ébauche
du vertige [Woyzeck, o un esbós del verti-
gen] era l’any 1994, en plena Guerra dels
Balcans. “Va ser la meva resposta a la
guerra civil iugoslava, muntar aquesta
tragèdia contemporània que es repeteix
cíclicament al llarg de la història”, afir-
ma. Nascut en una província sèrbia de
l’ex-Iugoslàvia, l’artista, establert a París
des del 1980, va veure reflectit en el dra-
ma fragmentari i inacabat del dramaturg
alemany Georg Büchner –que va morir
prematurament el 1837– una imatge me-
tafòrica del món que considerava llavors
vigent. I ho continua creient: la vida és un
puzle impressionista, un caos. “En el
fons, crec que res no ha canviat. Ens
plantegem les mateixes qüestions, tenim
els mateixos combats que Büchner”, ex-
plica per telèfon des del Centre Coreo-
gràfic Nacional d’Orleans, que dirigeix.
“No sembla que l’hàgim creat fa 20 anys”,
insisteix.

Aquest divendres l’espectacle, que ja
es va poder veure al Festival de Sitges el
1998, torna a fer parada a Catalunya, al
Teatre de Salt dins el festival Tempora-
da Alta, com a part de la seva constant gi-
ra internacional. “Desplaço els perso-
natges fora d’un temps concret –explica,
malgrat la referència a la guerra–. Els
desplaço cap a una forma. Els hem inter-
pretat a tot el món, i no estan marcats
pels Balcans o per la nostra època. Són
una caricatura de l’existència humana”.

Titelles en una tragicomèdia
“És un drama universal, la història de
Woyzeck, més enllà de la seva època, més
enllà del conflicte humà. És un retrat
d’un arquetip d’un home dominat per la
passió, pels rols socials, per aquest intent
de trobar un lloc, i perd el combat. Per mi
se situa més enllà del quotidià”, explica el
coreògraf. Considerada com la gran tra-
gèdia de la classe obrera, si més no la pri-
mera que prenia de protagonista un sol-
dat ras i el seu entorn, l’obra posa al cen-
tre del discurs la suposada immoralitat
de la classe baixa, amb sentiments com la
gelosia, i l’opressió asfixiant, torturado-
ra, del Doctor i el Capità sobre el protago-

TEATRE

El Teatre Romea celebra 150 anys
amb una festa i un documental

L.S.

BARCELONA. El 18 de novembre del
1863 va obrir les portes el Teatre
Romea, que prenia el nom d’un po-
pular actor del segle XIX, Julián Ro-
mea Yanguas. És el teatre no líric
més antic de Barcelona i un dels es-
cenaris més importants per al tea-
tre català. De fet, el 1867 es va passar
a anomenar Teatre Català i el va
gestionar fins a finals de segle Sera-
fí Soler, Pitarra. Des de llavors hi va
passar el més granat del panorama
teatral: Margarida Xirgu, Enric Bor-
ràs, Joan Capri, obres de Sagarra,
Guimerà, Rusiñol. Només del 1939
al 1946 es van deixar de fer textos en
català. Després va continuar l’acti-
vitat, va acollir la companyia Adrià
Gual i es convertiria en el Centre
Dramàtic de la Generalitat del 1981
a 1998, embrió de l’actual TNC.

Des del 1999 gestiona el teatre
l’empresa Focus, que és qui impul-
sa ara el 150è aniversari. L’acte cen-

tral serà el 18 de novembre. Julio
Manrique dirigirà un “acte d’amor
al teatre” amb artistes còmplices de
la sala, va explicar: “No serà un es-
pectacle sinó una celebració. Llegi-
rem textos i vull convidar els actors
a demanar un desig”. El 4 de novem-
bre Lluís Permanyer farà una con-
ferència sobre la història del Romea
i la Filmoteca s’hi sumarà amb la
projecció el 27 d’octubre de Maria
Rosa, una pel·lícula de Cecil B. De-
Mille basada en el text d’Àngel Gui-
merà. Un altre dels esdeveniments
importants serà el documental his-
tòric Romea, 150 anys, de Maria
Gorgues i Carles Mestres, que s’es-
trenarà l’11 i 12 de novembre a la Fil-
moteca i el dia 23 al Canal 33.

Ahir hi va haver el primer acte
d’aquest d’aniversari. Es van entre-
gar tres reconeixements als artistes
que més han treballat a la sala: l’ac-
tor Joan Borràs, l’actriu Teresa Cu-
nillé i el director Esteve Polls, que
no va recollir-lo en persona.e

Imatge històrica del Romea que es conserva al seu extens arxiu. ROMEA S.A.
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Èxits i rareses inèdites de Sisa,
amb l’ARA aquest cap de setmana

ARA

BARCELONA. “Un conjunt de casos
accidentats, precaris, involuntaris o
bé oblidats sense malícia. Aquestes
cançons han tingut una vida semifos-
ca rondant al voltant de les cases pai-
rals, mirant d’introduir-s’hi a la nit
o quan ningú les mira-
va”. El cantautor Jau-
me Sisa descriu així el
seu disc inèdit Extra,
que es vendrà exclusi-
vament amb l’ARA el
26 i 27 d’octubre per
9,95 €.

Sisa, que fa més de
40 anys que canta la
versió surrealista de
la rauxa catalana, és
autor d’una amplíssima discografia.
Qualsevol nit pot sortir el sol (1975)
el va fer popular i és tot un símbol de
la contracultura dels anys 70.
Aquesta cançó, que descriu una fes-
ta per la qual desfilen tot de perso-
natges dels contes i del còmic, és

una de les que es podrà escoltar en
el disc que es podrà comprar amb
l’ARA. Entre les 16 composicions
que inclou Extra, destaca també
Carnaval de la República d’A, inter-
pretada en directe al festival Canet
Rock del 1976. Hi ha també un espai
per a les seves primeres composici-

ons: Carrer, L’home dibuixat,
El trist i desconsolat
enterrament de la me-
va esposa o Els reis del
país deshabitat. De fi-
nals dels 70 en destaca
El cabaret galàctic,
gravat a El Molino. Els
80 hi són representats
amb la sintonia del pro-
grama infantil La cucu-
cafera. L’actuació al
programa de TVE Estra-

vagario del 2001, Parc Hotel o Allò,
gravat al festival Altaveu de Sant
Boi, són les cançons que tanquen el
disc. Tot sense oblidar Tot es mou,
que Sisa va interpretar amb el Cor
Jove de l’Orfeó Català, el 2010.e


