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EDUARD MOLNER

Els dos intèrprets de loscorderos.
sc comencen el seu espectacle amb
una andanada d’humor. Vestits
comunamena d'oficinistes excèn-
trics, camises blanques, corbata es-
capçada i una mena de tirants que
de fet són arnesos, canten a l'uní-
son una lletania: “es-pi-ri-tu-al”.
No trigaran a formar el seuparticu-
lar pantocràtor enmig de l'escena-
ri. Del sostre, transistors pengen
de fils que s'aguantengràcies a con-
trapesos situats a terra. Sintonitzar
Déu des del sòl, o sostenir a Déu
des de la terra. Un espectacle de
loscorderos.sc és una cursametafò-
rica cap algun lloc. No és gratuït,
aixòde la cursa. La despesa d'ener-
gia dels seus espectacles és ingent.
“Espera un poco / un poquito más
/ para llevarte mi felicidad”, és un
bolero i alhora una pregària, ento-
nada pel que semblen dos il·lumi-
nats, guarnits amb una perruca de
peluix.
Fa deu anys que es mouen pel

món. David Climent i Pablo Moli-
nero acumulenpremis i reconeixe-
ments i s'han guanyat unnomen el
món de l'escena d'avantguarda.
Crónica de José Agarrotado va re-
bre el 2006 el premi Aplaudiment
Sebastià Gasch; el 2011 El mal
menor va rebre el premi Unnim de

Teatre, i el mateix any El cel dels
tristos va rebre el premi al millor
espectacle del III CENIT (Certa-
men de Nuevos Investigadores
Teatrales). Aquest darrer espec-
tacle va rebre, amés, el premi FAD
Sebastià Gasch d'Arts Parateatrals.
El 2013 van ser seleccionats per
formar part del projecte europeu
Modul-Dance, un projecte d'in-

vestigació, residència i exhibició
en el marc del qual han creat UL-
TRAinnocència, el muntatge que
ara es pot veure al Mercat de les
Flors.
Sintonitzar el més-enllà. Tal ve-

gada la ràdio és el primer mitjà de
masses autènticament popular, ni
tan sols demana a l'oient saber lle-
gir i escriure. Alsmuntatges de los-
corderos.sc els objectes són fona-
mentals, formen part de la drama-
túrgia de l'espectacle. No són l'es-
cena de la representació, són, en si
mateixos, representació. I la repre-
sentació sobretot és moviment. El
movimentde loscorderos.sc és con-
vulsiu, masculí, adrenalínic, vio-
lent a vegades.
Primer Pablo estrangula David,

estira el cos amb els braços i les
cames obertes i el sotmet a una
sessió d'electroxocs. El torturat
electrocutat s'aixeca acabada la ses-
sió i llavors és David qui estran-
gula Pablo, sotmet el seu botxí a
l'escanyament. Tot plegat en un

context de so angoixant format
per sirenes i sons industrials en un
crescendo que no s'atura fins que
el que estava lligat per tots els fils
s'allibera.
L'esgotament és a les dues ban-

des. Loscorderos.sc porten al límit
l'exigència física de l'intèrpret, pe-
rò també demana a l'espectador
una actitud activa: l'espectador es
veu abocat a interpretar, a descodi-
ficar el que veu d'unamanera infa-
tigable. Perquèconstantment li ofe-
reixenestímuls: un intèrpret cami-
na literalment damunt lesmans de
l'altre, trepitja els palmells d'unes
mans que li són ofertes amb dili-
gència, amb docilitat, “un niño”;
“¿un niño?”; “se me ha aparecido
un niño”; “los niños son muy hijos
de puta”; “¿estás bien?”; “sí”; “¿y
tú?”; “bien, los dos estamosmuybi-
en, bien los dos bien, igual de bien,
igual de bien porque somos igua-
les, hoy somos iguales”; “a ver, díse-
lo”. Llavors, dempeus, trepitjant el
company, amb els braços alçats, i
amb reverberació, “hoy somos
iguales, todos, y todas”, diu el com-
pany aixafat. Satisfets, somrients,
el queestava a terra s'aixeca i, orgu-
llós, diu, “hoy, todos y todas somos
la misma cosa”, aleshores el com-
pany l’atura, “pero no hay que de-
cirlo, no hay que decirlomás”. “Sin
fe pero con esperanza, con espe-
ranza pero sin fe, crear algo en lo
que creer, creer algo que crear”.
Tot això es repeteix com un man-
tra, cada vegada amb més volum
de veu.
Però tornem al moviment, per-

què és la base del treball de loscor-
deros.sc. El moviment explica
molt més que les paraules en els
seus espectacles; la paraula és més
aviat una extensió del moviment. I
aquest moviment no és estilitzat,
és bast, enèrgic, com dèiem abans,
però extraordinàriament simbòlic.
I sempre comporta la compartició.
És unmoviment social, no és inde-
pendent, sempre hi ha la interac-
ció amb l'altre.
Per això mateix els moments de

pau en el seus espectacles s'apreci-
en com l'aigua que se'ns ofereix al
final d'un camí llarg i pesat. Estirat
al terra, encarat al cel d'una il·lumi-
nació intermitent, però càlida, el
crescendo d'una lletania mística
només s'atura quan un blanc lumí-
nic ocupa tot l'espai, i Pablo es diri-
geix al públic amb lamirada extra-
viada: “¿Papá, por qué estás como
ausente?”, és unmoment filosòfica-
ment bell, la representació escèni-
ca del silenci de Déu, que el poeta
txec Vladimír Holan va resumir
tan magistralment: “Ja que la veu
de Déu / és només una plataforma
de silenci / oprimida per la nostra
oïda...”. Més endavant diuen “no
soy dueño de mí mismo, por eso
me he comprado unamoto (...) pa-
dre, hijo y moto. Tantos años pre-
parándonospara recibir unmensa-
je tan patético, me cago en Dios”.
La transcendència avui convertida
en un bé de consum, Déu torna en
una Harley. |
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Creació, direcció i
interpretació: David
Climent i Pablo
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En la imatge, un
instant de l’especta-
cle de la compa-
nyia loscorderos.sc
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En els seus espectacles
és el moviment el que
explica; la paraula és
més aviat una extensió
del moviment


