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'La Via Sagrada de l'Actor' mostra 40 anys d'evolució artística a
Vic
L'actor Albert Vidal protagonitza una conferència-perfomance que tindrà lloc a l'Institut del Teatre de la capital osonenca els dies 28 -prèvia-

i 30 de novembre

Vidal balla amb un cap gros, mentre els músics interpreten una cançó festiva ACN / Laura Busquets

Vic (ACN).- L'actor i creador Albert Vidal presenta a Vic La Via Sagrada de l'Actor, una conferència-performance que mostra el

resultat de 40 anys d'evolució artística. L'obra neix arran de la creació de la Càtedra Xavier Fàbregas, una de les persones clau

en la refundació de l'Institut del Teatre, amb l'objectiu de posar en valor el seu esperit de recerca i innovació. Tot i que Vidal no ha

explicat massa detalls de l'obra, l'actor ha avançat que es tocaran 20 aspectes diferents del llenguatge teatral, corresponents a 20

obres del seu itinerari creatiu. L'espectacle durarà 5 hores i Vidal espera que al públic "se li faci curt". La prèvia de l'obra serà el 28

de novembre i s'estrenarà oficialment el dia 30 a Vic.

Albert Vidal serà dalt de l'escenari de l'Institut del Teatre de Vic a finals d'aquest mes de novembre per estrenar La Via Sagrada de

l'Actor. Es tracta de l'espectacle que encapçala els actes de la Càtedra Xavier Fàbregas. Des del comissionat de l'Institut del Teatre,

Jordi Coca ha explicat que estan molt contents amb el resultat "perquè no podíem trobar un projecte millor per inaugurar la càtedra".

Des dels inicis, Fàbregas va donar suport des del primer moment a la visió particular de l'art que té Albert Vidal.

Xavier Fàbregas va ser una de les persones clau en la refundació de l'Institut del Teatre, liderada per Hermann Bonnín, on aportava

una visió del teatre des de la història i la crítica. Però la feina de Fàbregas va evolucionar de seguida cap a metodologies noves i a

partir de conceptes que aleshores semblaven antagònics. D'una banda, l'atreien les festes populars i de l'altra, el fascinaven els

límits de formes escèniques recents com les performances. 

Coca ha explicat que a l'hora de commemorar els cent anys de la Institució, "semblava coherent dedicar un espai permanent a la

seva memòria". És per això que es va crear la Càtedra que duu el seu nom, la primera convocatòria de la qual es concreta en un

treball d'Albert Vidal. Aquesta Càtedra, sense professorat adscrit i que no té docència regular, pretén organitzar periòdicament,

activitats que possibilitin l'estudi de les arts de l'espectacle tant des del punt de vista de la literatura dramàtica com de les formes

populars, sacres o festives. Aquest és l'esperit de recerca i d'innovació que Fàbregas va aportar a l'institut des del 1970 fins que va

morir al setembre de 1985. 

Ja fa tres mesos que Vidal treballa en La Via Sagrada de l'Actor i una dotzena de persones li donen suport en diferents àmbits.

Segons Coca, Vidal ha volgut fer un espectacle al voltant d'aquest camí sagrat de l'actor i sobre com evoluciona un creador com ell. 

És per això que aquesta conferència-performance és el resultat de quaranta anys d'evolució artística de Vidal, havent passat pel

mestratge de noms tan rellevants com Jacques Lecoq, Dario Fo o Kazuo Ohno.

En total, l'espectacle dura sis hores en què es podrà veure una projecció de vídeo, Deconstruccions de mi mateix, seguida d'una

presentació a càrrec de la Dra. Maryse Badiou, vídua de Xavier Fàbregas. Acte seguit, començarà l'espectacle pròpiament, que

durarà cinc hores, i que s'estructura en sis capítols (Els grans mestres, El cos tel·lúric, La percepció, El tel·lurisme tàntric, El nou

gènere musical: el cant tel·lúric i l'actor tel·lúric a l'escenari). L'espectador podrà fer un repàs pels diferents projectes en què ha

participat Vidal al llarg de la seva vida i on es barregen disciplines tan diferents com el cant, el ball, la música, el discurs, el vídeo o

la fotografia, entre d'altres. 

Jordi Coca ha destacat que la "textura" del conjunt de la conferència-performance és molt diversa, però es basa en un intent
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"continu" de l'actor per "desprendre's de les convencions teatrals i buscar la seva pròpia veu i la seva pròpia via". Pel mateix actor, a

mesura que avanci l'obra, l'espectador es trobarà amb unes transgressions del codi de lectura que, d'altra banda, es poden aplicar

en el seguiment de les arts escèniques en general. 

La Sala Laboratori del Centre de Vic de l'Institut del Teatre acollirà la conferència-performance els propers 28 i 30 de novembre a

partir de les quatre de la tarda. El preu de l'entrada és de 10 euros i es poden comprar al mateix institut.

Aviso a los lectores:
El funcionamiento del sistema de comentarios en LaVanguardia.com está sufriendo algunos problemas desde hace un tiempo, que nuestro equipo técnico está en proceso de solucionar. Mientras se
resuelve esta incidencia, os pedimos disculpas por los inconvenientes que os pueda causar a la hora de comentar o ver publicado vuestro comentario.
Esperamos poder daros buenas noticias sobre esta cuestión muy pronto.

 


