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De tortells
i poltrones

L a primera vegada que em va passar el mateix
que a la presidenta de Navarra, Yolanda Bar-
cina, jo seia al costat de la cadira de rodes de
mon fill. Potser per això vaig ser una presa

tan fàcil de detectar com ella quan presidia el ple de la
Comunitat de Treball dels Pirineus a Tolosa de Llen-
guadoc, anomenada Toulouse als papers de l’Audièn-
cia Nacional. En el meu cas, primer em van fer aixecar
amb subterfugis i els vaig seguir uns metres fins a una
clariana més il·luminada. Allà van perpetrar l’“acción
violenta corporal en la que la víctima es golpeada con
una tarta”, per dir-ho ambelsmots de la sentència judi-
cial de la Secció Primera de la Sala Penal. En el meu
cas els pastissers no eren quatre, com els condemnats
ara amb penes de fins a dos anys de presó, sinó dos.
Una dona i un home, si és que els puc anomenar així.
Una altra diferència és que abans d’exercir l’acció de
violència corporal van tenir el cinisme d’obligar-me a
vestir com ells, amb una mena de sobretot molt balder
que em donava un aspecte tan galdós com el seu. Des-
prés n’he pogut veure fotos i, francament, feia una fila
de fantotxe brutal. En el meu cas l’acció violenta es va
limitar a un sol pastís, en comptes dels tres que va re-
bre la presidenta de Navarra, però tampoc me’l van
llançar (“no se trató del lanzamiento de una tarta”) si-
nó que, tal comdetalla la sentència, “impactaron direc-
ta y materialmente en la cara y cabeza de la víctima”.
L’últim fet diferencial, que jo trobo un agreujant que
potser neutralitza els dos pastissos de menys que vaig
rebre, és el desenllaç de l’acció. En el cas de la presi-

denta navarresa
“con toda la cara y
la cabeza llena de
merengue, se levan-
tó y trataba torpe-
mente de salir, casi
sin ver, cuando uno
de los escoltas pu-
do llegar hasta ella
y cogiéndola del

brazo la condujo a la salida”. A mi, en canvi, després
d’amenaçar-me tres cops amb fotre’m el pastís pels
morros em va obligar a exercir l’acció violenta corpo-
ral a mi i llavors el molt cínic em va abraçar i em va
empastifar tota la cara amb les restes del pastís.
Aquell dia del 2009 va ser el primer cop però no ha

estat l’últim. El meu empastifador és un reincident.
L’última vegada que en vaig ser víctima només fa uns
mesos, durant el Matx de Pallassos d’aquest juliol al
Festival Grec. El tinc ben identificat. Es diu JaumeMa-
teu Bullich, àlies Tortell Poltrona, i la seva còmplice
principal és Montserrat Trías. Són els creadors de Pa-
llassos sense Fronteres i tenen per costum empastifar
la gent amb pastissos. Tot i això, en comptes d’aplicar-
los pena de presó, els acaben de concedir el premio
Nacional de Circo. Sempre he estat inequívocament
en contra de l’ús de la violència. La sentència admet
que els pastissos “no son objetos peligrosos ni aptos
para causar lesiones, no era esa la finalidad persegui-
da”. L’Audiència Nacional castiga el mateix que pre-
mia el Govern espanyol i viceversa, tot transformant
en oxímoron l’àlies del gran Tortell Poltrona.

JUSTO BARRANCO

Barcelona

Ibra Sembene, Balla Moussa, Fa-
toumatta Sinera, Alassane Diop...
Els seus noms no són coneguts
a l’escena teatral catalana, però
avui, gràcies a l’Obra Social LaCai-
xa i a l’energia i enorme interès
que hi ha posat el director ÀlexRi-
gola, seran els protagonistes abso-
luts d’una estrena al festival Tem-
poradaAlta. En total, són 14 immi-
grants de Salt, molts dels quals
provinents del Senegal, però tam-
bé de països com Gàmbia, el
Marroc o Xile, i en dues funcions
podran explicar els seus orígens,
la seva peripècia i els seus pensa-
ments ambMigranland, una crea-
ció teatral que si bé reunirà inicial-
ment el públic a la Factoria Cultu-
ral Coma Cros de Salt, després
l’endinsarà per territoris de la ciu-
tat “on la nostra moneda i el nos-
tre passaport no tenen validesa”,
va afirmar Rigola.
Ignasi Miró, director de l’àrea

cultural de l’Obra Social La Caixa,
va recordar la importància de la

cultura com a eina per ajudar ami-
llorar a col·lectius que han quedat
habitualment només en mans de
treballadors socials o, a tot estirar,
de pràctiques d’art terapèutic. Se-
gons la seva opinió, és possible in-
cidir en aquests col·lectius de ma-
nera molt clara utilitzant la cultu-
ra des de la cultura, i en aquest
sentit es dirigeix l’aposta de Mi-
granland, que es troba emmarca-
da en el programa d’Art per a la
millora personal.
Una millora per als immigrants

i per als que treballen amb ells.
Perquè Rigola diu que ha estat un
“regal” per a ell. “No volia que
construíssim una obra de teatre
amateur, i com que el que ells po-
dien donar eren vivències, des del
principi vaig tenir clar que calia
fer teatre-document, un espai on
poguessin expressar-se. A més,
l’oferta dels mitjans informatius
sobre Salt és sempre la mateixa i
es dóna poc la paraula a les perso-
nes que hi viuen, mostrant moltes
vegades només personatges ex-
trems. En canvi, hi ha molta gent
intentant sobreviure, lluitant, es-

forçant-se molt, amb estructures
familiars molts cops febles però
fent veritables obres socials, aju-
dant els companys. I això que ho
passenmolt malament. Quan veus
les dificultats que passen et sor-
prens que la majoria no s’hagi do-
nat a les drogues o a l’alcohol”.
Per això els han ensenyat no-

cions de fotografia i vídeo, perquè
poguessin explicar la seva histò-
ria. Això sí, encara que no hi havia

Castiguen igual que
premien, transformant
en oxímoron l’àlies de
Tortell Poltrona

J. BARRANCO Barcelona

E n cas que sigui cert que
Flaubert va dir en cert
moment que Madame
Bovary era ell, probable-

ment ho va dir ambmenys convic-
ció que la que Thomas Osterme-
ier, encara que sigui ros, podria
emprar avui per dir que la pèl-ro-
ja Susn –la protagonista de l’obra
que avui presenta al teatreMunici-

pal de Girona dins de Temporada
Alta– és ell mateix. I és que Oster-
meier, un dels directors més im-
portants del panorama europeu ac-
tual, confessa que ha fet Susn per a
ell. “És molt personal, un viatge
per la meva pròpia infantesa. Em
vaig prendre la llibertat d’entrete-
nir-me a mi mateix, encara que
després hi ha hagut sort i molts
d’altres han tingut ganes de mirar
al meu dormitori”, assenyala.

Al cap i a la fi, com ell en el seu
moment, Susn és una jove que es
rebel·la contra el profund conser-
vadorisme de la societat bavaresa
en la qual viu. Una rebel·lió que si
bé a Susn l’acosta amb el pas dels
anys a la destrucció, a d’altres,
com a Ostermeier, els acosta a la
gran creació.Nonomés aOsterme-
ier, que recorda que era un “com-
plet outsider”, un noi de cabells
llargs que noparlava el dialecte ba-

Màrius Serra Els immigrants
deSaltcobrenveu
amb‘Migranland’,
d’ÀlexRigola
CatorzeUlisses actuals protagonitzen
l’obra al festival Temporada Alta

ThomasOstermeier dirigeix al teatreMunicipal de Girona ‘Susn’, una
obra que representa un viatge de retorn a la seva infantesa bavaresa

UnaanarquistaaBaviera
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KIM MANRESA

Un moment d’Esculpiendo el vacío

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

T
res dones, tres in-
tèrprets i even-
tuals coreògrafes,
amb diferents re-
correguts i llar-

gues trajectòries darrere, s’unei-
xen per invitació del Mercat de
les Flors en una experiència
conjunta que els porta a explo-
rar la comunicació, a descobrir
un univers comú i a esculpir les
unes amb les altres en el buit de
l’escenari. Parlem de dansa. I
de ballarines espanyoles d’itine-
raris eminentment internacio-
nals. Esclar.
Les basques IratxeAn-

sa i Jone SanMartín, i la
catalana Sandra Marín
(substituïda a causa
d’una lesió d’última ho-
ra per Olga Cobos, de la
companyia CobosMika)
són les protagonistes de
la seva pròpia peça en co-
mú, Esculpiendo el vacío,
que es presenta aquest
cap de setmana al Mer-
cat amb supervisió de
l’italià Jacopo Godani i
creació videogràfica de
Rahi Rezvani, que ha
confeccionat un vídeo
d’animació a partir de
5.000 fotos fetes durant els assa-
jos a Fabra i Coats.
“Em sembla molt interessant

crear des del punt de vista no ja
de coreògrafa, sinó de l’expe-
riència com a ballarines, perquè
és veritat que avui els intèrprets
deballet no ens limitema execu-
tar passos com en altres èpo-
ques, i tenim un bagatge increï-
ble de comunicació”, comenta
IratxeAnsa, que ha deixat laNe-
derlans Dance Theatre, l’última
de les companyies per on va pas-
sar, per instal·lar-se a Barcelo-
na com a freelancer i donar una
oportunitat a les seves altres cu-
riositats. Oportunitats que, tot
sigui dit, se li presenten bàsica-
ment fora del país.
El Mercat trenca amb aques-

ta dinàmica. “No busquem úni-
cament l’exhibició de la peça,
no comprem un espectacle. Ens
interessa el procés d’assaig, la
unió de tres universos diferents

per crear una experiència que
va més enllà de l’obra escè-
nica”, apunta el programador
Marc Olivé.
L’espectacle té una segona

part on cada intèrpret posa en
dansa un solo d’un coreògraf di-
ferent. El deCrystal Pite, queha-
via de ballar Sandra Marín, ha
estat substituït per Choice, de
Russell Maliphant, que ballarà
aquí Olga Cobos. Per la seva
part, Iratxe Ansa va treballar a
Austràlia amb el coreògraf cata-
là i director de la Sydney Dance
Company, Rafael Bonachela, en
la peçaGuts (coratge) ambmúsi-
ca de Bach en directe. I Jone

San Martín –que va començar
en aquell Ballet de Barcelona
dels anys vuitanta i des del 2005
està ballant a la Forsythe Com-
pany– estrena ni més ni menys
que una peça cedida pel coreò-
graf, Legítimo/Rezo. “Ell em dó-
na l’estructura, un esbós de la
manera en què el solo podria
funcionar hipotèticament”, indi-
ca la ballarina. “El contingut és
la sumade decisions preses a ca-
da instant”... I també una mos-
tra que no tot està tan definit en-
tre coreògraf i ballarí. Al final,
aquest té l’última paraula.c

voluntat de ficció, Rigola va deci-
dir establir una estructura a la
qual sempre poguessin recór-
rer. I allò que segons la seva opi-
nió representava millor el viat-
ger continu és Ulisses i el seu
viatge, encara que, recorda, Ulis-
ses era un semidéu i aquí es trac-
ta d’homes i dones comuns que
han afrontat situacionsmolt difí-
cils. Així, les parades del viatge
són en aquest cas diferents histò-

ries explicades pels protagonis-
tes mitjançant la seva veu, la se-
va actuació, fotografies, vídeos,
cuina i fins i tot poesia. Un viat-
ge per les seves vides però tam-
bé un viatge físic per al públic
per un territori desconegut per
a la majoria perquè es posin a la
pell dels immigrants.
Segons Rigola, “tenim molt

desconeixement del que suc-
ceeix al nostre voltant”. “Per a

mi el que va començar com una
història que m’atreia s’ha con-
vertit en un regal quem’acompa-
nyarà tota la vida: estar amb ells,
veure les sevesmotivacions; veu-
re que permoltes distàncies cul-
turals que hi hagi els fonaments
són els mateixos; conèixer una
religió més pròxima al budisme
que al cristianisme, quan alsmit-
jans elmissatge és únic, lesmes-
quites; vides que comencen
molt d’hora i acaben molt tard i
que no necessiten que Guar-
diola els ho vingui a dir: el tòpic
de la no integració quan lamajo-
ria no té voluntat de xocar con-

tra la paret sinó d’integrar-se... I
tot explicat per ells”.
Per gent com Balla Moussa,

que fa anys que escriu un llibre
per explicar al seu fill quan sigui
més gran la seva història i que
ara compartirà la seva experièn-
cia. O com Ibra Sembene, que
diu que li agradaria que hi ha-
gués un documental que mos-
trés la misèria de la gent d’aquí
als que en països com el seu vo-
len venir, perquè els seus go-
verns no ensenyen la realitat, in-
teressats com estan que la seva
població emigri. O com Ibra Ba,
content perquè igual que ell va
fer el viatge aEuropa, “ara vosal-
tres podreu fer el viatge a l’Àfri-
ca”. Un viatge al final del qual,
diu Rigola, “ens trobem a nosal-
tres mateixos: observar el que
ens expliquen per veure què hi
ha de nosaltres en tot això”.c

RAHI REZVANI

Ignasi Miró, de l’Obra
Social La Caixa, diu
que la cultura és clau
per a la millora de
molts col·lectius

Jone San Martín,
Iratxe Ansa i Olga
Cobos ballen solos de
Forsythe, Bonachela
i Maliphant

varès –“i si no el parlaves, a la
gent no la feia feliç”– i al qual, a
la seva petita localitat, li agrada-
va “l’art, la música, el teatre, una
cosa consideradanomassa serio-
sa en aquesta part del país”. Per
sort, com recorda, l’opressió
crea grans artistes, i el conserva-
dorisme bavarès ha impulsat
amb vigor l’obra de Fassbinder,
WernerHerzog o delmateix au-
tor de Susn, Herbert Achtern-
busch.
Un anarquista Achternbusch

(Munic, 1938) en l’obra del qual
Corazón de cristal va basar Her-
zog la seva pel·lícula homònima
i que va publicar Susn el 1980
per ser interpretada per quatre
actrius, tot i que Ostermeier ha
apostat per una de sola, Brigitte

Hobmeier, que és l’altra raó per
la qual ha fet l’obra i amb la
qual, diu, ha compartit durant
els assajos l’interès pel seu
origen comú. Una Hobmeier
que comença la peça amb 14
anys i l’acaba amb 44 aconse-
guint transformacions sorpre-
nents per donar vida a una radi-
cal lliure que comença la seva
particular revolució deixant l’Es-

glésia, que canvia el camp per la
ciutat, que s’enamora d’un es-
criptor i troba al final la solitud i
l’alcohol. Una obra on l’església
és blasmada, encara que s’acabi
en una, i el llenguatge és vital:
“El bavarès és molt dur, rural,
brutal, però ple de bellesa, molt
poètic. Quan torna a ell al final
de la seva vida, accepta tota la
societat de la qual prové i el seu
esperit”. De moment, Osterme-
ier no deixa enrere els personat-
ges forts: dirigirà a la Schaubüh-
ne La lloba, de Lillian Hellman,
la mítica obra protagonitzada al
cinema per Bette Davis. “És ide-
al en un temps com l’actual on la
recerca de la felicitat significa la
recerca del més alt valor de les
accions borsàries”, sentencia.c

ElMercat obre la porta de la creació a tres
ballarines espanyoles forjades a l’estranger

Ballar, crearo
esculpirelbuit

En terra amiga. Ibra
Sembene, Àlex Rigola,
Ignasi Miró i Salvador
Sunyer al CaixaForum

Ostermeier diu que
el conservadorisme
bavarès va impulsar
l’obra de Werner,
Herzog o Fassbinder


