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DIVENDRES

11 DE MARÇ DEL 200596 el Periódico

Més informació a la Cartellera de Cine i a l’Avui Sortim, pàgines 100 a 106

33 DANSA

Ballarins alemanys i belgues de la
companyia Sascha Waltz (foto) ballen i
canten en una coreografia que, des de
la música tradicional medieval, explora
les connexions entre cos i veu. Sidi
Larbi Cherkaoui, Juan Kruz Diaz de
Garaio Esnaola, coreògraf basc
encarregat de musicar l’obra, Luc
Dunberry i Damien Jalet firmen la peça,
que constitueix una proposta
d’avantguarda escènica.
Teatre Lliure (Plaça Margarida Xirgu).
21.00 hores. 22 euros.

BALLARINS ALEMANYS I
BELGUES OFEREIXEN ‘D’AVANT’

33 MÚSICA
HOLLAND PARK
El grup ofereix el seu segon disc
‘Things were easier when we played
music’, amb la banda Manzoni.
Mercat de les Flors (Lleida, 59).
22.00 hores. 9 euros.

33 MÚSICA
LA GRANJA
Els mallorquins presenten el seu setè
disc de pop, ‘Tobogán’, amb el grup
local Tachenko.
Bikini (Deu i Mata, 105).
20.30 hores. 10 euros.

33 MÚSICA
PINCHAS ZUKERMAN
El músic (foto) interpretarà amb el
pianista Mark Neikrug 10 sonates per a
violí i piano de Beethoven.
Palau de la Música (Sant Francesc
de Paula, 2). 21.00 hores. 15 i 78 .

33 MÚSICA
FRANZ PAUL DECKER
Franz-Paul Decker dirigeix l’OBC en la
interpretació d’obres de Hans Pfitzner i
de Richard Strauss.
L’Auditori (Lepant, 150).
21.00 hores. 15 i 44 euros.

Les cites d’avui 33

TEATREb
‘UN HOMBRE DE
SUERTE’, un text
per lluir-se

AUTOR José Luis Alonso de Santos
TEATRE Villarroel Teatre
DIA 9 de març

DANSAb
‘RAIN’, un cabal
de moviment
en estat pur

COMPANYIA Rosas
COREÒGRAFA Anne Teresa de
Keersmaeker DIA 4 de març

Una obra coral en què el
moviment es multiplica amb
les notes de Steve Reich

Crítiques 33

Una bona ocasió per
contrastar l’ofici de
Juan Luis Galiardo

El públic de Barcelona segueix
fascinat per la personalitat coreo-
gràfica de Keersmaeker. A princi-
pis dels anys 80, l’artista belga va
ser una glopada d’aire nou per a
la dansa, fins al punt que molts
professionals van evolucionar
marcats per la influència d’una
creadora amb habilitat per l’art
minimalista.

El temps ha passat i Ra in
manté l’estil propi d’una dona de
qui es pot dir que s’ha guanyat a
pols el reconeixement internacio-
nal. Fidel a la seva concepció
d’una dansa plena de fluïdesa i
de llibertat, l’obra es percep com
un recital de moviments, que
parteixen d’una narració de Kirs-
ty Gun i agafen impuls en les no-
tes de Music for 18 musicians de
Steve Reich.

Rain és una peça coral de color
pastel, que es desenvolupa enmig
d’un cercle traçat per unes cordes
que pengen d’una diàfana corti-
na. El contingut de l’obra s’omple
de moviments que es repeteixen i
es multipliquen en infinites for-
mes i ritmes.

La personalitat de Keersmae-
ker radica en aquest moviment
neutral, gens encotillat i enemic
de tota rigidesa i volum muscu-
lar. La conducció del gest té lloc
gràcies a l’intercanvi d’energies
amb què juguen els ballarins. Du-
rant 70 minuts, les 7 dones i els 3
homes que formen Rosas es des-
placen com una marea incansa-
ble, sense pauses ni ruptures es-
tridents, com un riu humà on tot
flueix de manera natural.

Moviments sincopats, remo-
lins d’energia pacífica neixen i
moren com a prolongació del
gest propi i estrany, el d’uns in-
tèrprets que exhibeixen el llen-
guatge de Keersmaeker.<
MONTSE G. OTZET

33 Juan Luis Galiardo, durant la funció d’Un hombre de suerte.

EL PERIÓDICO
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Els parlo d’una funció d’Un hom-
bre de suerte vista després de la de
l’estrena oficial. La sala no estava
del tot plena però sí que s’hi va
establir des dels primers mo-
ments una bona comunió entre
platea i escenari. Se celebren els
moments de riure i es fa un abso-
lut silenci quan Juan Luis Galiar-
do els trenca i busca la situació
dramàtica. Al final –un final que
l’actor allarga de manera molt
personal– hi ha molts aplaudi-
ments i alguns bravo. És evident
que aquesta funció té un públic i
que aquest públic no surt gens
defraudat.

Més que un monòleg el que el
veterà actor de teatre, cinema i te-
levisió proposa en aquesta obra
és un diàleg amb el públic, enca-

ra que l’espectador no en sigui
part activa. Galiardo puja dalt
de l’escenari enfundat en un
esmòquing i es presenta com a
Fernando San Juan, un actor de
l’època de les companyies de re-
pertori en gira, estructurades
sobre la figura del director i pri-
mer intèrpret. I a través d’una
pirueta concebuda amb l’autor
de l’obra, José Luis Alonso de
Santos, Galiardo/San Juan des-
granen una relació d’amistat i
complicitat amb un actor se-
cundari, Aniano Peña, que es va
suïcidar i va marcar la vida del
seu cap a l’escenari.

Es tracta d’un text senzill,
que es mou a la superfície dels
temes que aborda, amb trampes
emocionals i en què l’actor in-
terpel.la el públic buscant la se-
va comprensió davant dels fets
que relata.

La història d’Un hombre de
suerte permet a Galiardo utilit-
zar Shakespeare o Calderón i
evocar Pirandello, moments en
què surt el millor de l’actor.
Però el que realment s’imposa
en la representació és Juan Luis
Galiardo, la seva experiència
escènica, el seu domini dels re-

gistres i una cosa que s’agraeix,
perquè massa vegades es troba a
faltar: una dicció pràcticament
perfecta. És un entreteniment i
fins i tot una obra per oblidar,
però que serveix per al lluïment
d’un intèrpret capaç d’omplir per
si sol l’escenari.

La direcció de García Sánchez,
que va firmar la d’El lector por ho-

ras de Sanchis Sinisterra, valora
els silencis i les pauses. Tota la
resta està en mans d’un gran Ga-
liardo.<
GONZALO PÉREZ DE OLAGUER .


