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CAMINS. KULBIK DANCE

COMPANY

Parlant de camins; el que ha

recorregut la companyia Kulbik des

que va néixer, ara fa quatre anys,

ésmés que notable. Per assenya-

lar-ne només dues fites: aquesta

formació que fusiona la dansa

urbana amb gairebé qualsevol

cosa amb què es pugui fusionar

(jazz, música electrònica, blues,

reggae...) va guanyar l’edició

2011 del concurs televisiu Tú sí

que vales i –probablement, com a

conseqüència de la popularitat im-

mediata que donen aquestamena

de premis– es va convertir, amb

l’espectacle Cube, en la companyia

que va oferir més actuacions dins

el circuit Danza a Escena, al llarg

del 2013. Però, si aquests èxits ens

parlen de camins ben reals, el nou

muntatge optamés aviat per voler

parlar tot ballant de caminsmolt

mésmetafòrics. La companyia

es pregunta si viure en allò que

encara anomenem la societat

del benestar –permolt tocat que

hagi quedat aquest benestar, al

llarg dels darrers anys– ens fa

créixer com a persones, omés

aviat accelera la nostra tendència

a l’autodestrucció, per allò que

sovint l’evolució com a espècie ha

estat lligada a unmalbaratament

cada copmés gran dels recursos

del planeta que ens acull. I la dansa

de Kulbik fa camí de plantar cara al

conformisme.DIR. I COREOGRAFIA:

KANGA VALLS. KULBIK DANCE
COMPANY. DE L’1 AL 4/5. MERCAT
DE LES FLORS. LLEIDA, 59. METRO:
POBLE SEC (L3). TEL. 93 426 18 75.
PREU: 12€. HORARI: 20.30H; DJ. I
DG., 18H.

SOTA L’OMBRAD’UN VELL ARBRE

Amb quin d’aquests tres savis em

quedo? L’un em vol convèncer que

Al·là és elmés gran iMahoma

el seu profeta. L’altre em ven els

avantatges del cristianisme. I el

tercerm’assegura des de la seva

fe jueva que elMessies encara ha

d’arribar. Pitjor, encara: aquests

tres ni tan sols parlen elmateix

idioma: el català, el castellà i el

portuguès campen al seu aire,

en aquesta proposta escènica

singular creada per una companyia

catalana (Teatro de CERCA), una de

gallega (La Companyia Voladora)

i una de portuguesa (Propositário

Blava). I totes tres reconeixen que

el resultat d’aquest treball conjunt

inspirat per l’esperit de Ramon

Llull té alguna cosa de bogeria.

Però de bogeria saludable, perquè

del que es tracta, al cap i a la fi, és

d’intentar demostrar que,malgrat

les aparences, encara és possible

buscar vies de comunicació a

través de les diferències. Amén.

DIR.: MARTA PAZOS. DRAMA-
TÚRGIA: HELENA TORNERO. INT.:
SÒNIA BARBOSA, JOANA PUPO,
JORGE-TAMAM SERRANO, HUGO
SOVELAS, HUGO TORRES. FINS A

L’11/5. TEATRE TANTARANTANA. DE
LES FLORS, 22. METRO: PARAL·LEL
(L2, L3). TEL. 93 441 70 22. PREU:
15€; DS. I DG., 18€. HORARI: DE
DC. A DS., 21H; DG., 19H.

PEP TALK

Si, és ell, ha tornat! Però no us

feu gaires il·lusions, culers amb

crisi d’identitat i ganes de retorn

al passat: la seva presència, de

moment, és purament escènica

i del tot clandestina. Guardiola

(quin altre Pep podia ser?) ens

parla a través del molt actiu

Alberto Ramos, l’autor de les

recents Només un anunci i Infecte.

Però ho fa d’amagatotis, oferint

una conferència a un grup de gent

de negocis el contingut de la qual

no ha d’arribar a l’opinió pública;

ja podeu estar ben contents

que us n’hagi fet cinc cèntims.

En qualsevol cas: si aconseguiu

colar-vos a l’acte, hi trobareu tota

una dissertació de les connexions

existents entre la bona cultura

empresarial i la millor cultura ca-

talana, impartida per una persona

que –enemics comptats a banda–

tothom reconeix que sempre sap

quedar com un senyor. D’ALBERTO
RAMOS. DIR.: IBAN BELTRAN.
INT.: PET GARCIA-PASCUAL. FINS
A L’11/5. LA SECA ESPAI BROSSA.
FLASSADERS, 40. METRO: JAUME
I (L4). TEL. 93 315 15 96. PREU:
15€; DC., 12€. HORARI: DE DC. A
DS., 20.30H; DG., 18.30H.

+ estrenes

Queda clar que John Steinbeck
no és només l’escriptor preferit
de l’Alba, una de les tres prota-
gonistes d’aquest textmagnífic
–sens dubte, un delsmés po-
tents, colpidors i ben estructu-
rats que la dramatúrgia catala-
na ha produït aquests darrers
temps–, sinó també que ocupa
un lloc d’honor entre les pre-
ferències personals delmateix
Llàtzer Garcia. I no ho dic només
pel fet que elmolt notable crea-
dor d’aquest espectacle, que cal
situar entre elsmés estimulants
que han passatmai per l’escena-
ri de la FlyHard, inclogui una cita
reveladora d’A l’est de l’Edèn –
una cita que ens recorda que el
terrormés gran que pot sentir
un nen és el de no sentir-se es-
timat– al programa demà del
muntatge. Ni perquè establei-
xi un cert paral·lelisme entre els
personatges amb rerefons bíblic
d’aquell llibremític que va donar
lloc a una nomenysmítica pel·lí-
cula d’Elia Kazan: també a la se-
va obra les referències a la histò-
ria de Caïm i Abel són evidents.
Però Llàtzer Garcia, a l’hora de
posar-se a escriure, sembla que
també ha tingut en compte una
altra gran obra de Steinbeck,
aquella A un déu desconegut el
protagonista de la qual reconeix
que no ha sentit cap tristesa en
rebre la notícia de lamort del

seu pare. I, com ens recorda el
personatge de la germana Ruth
des de l’escenari de la FlyHard
al llarg d’unmonòlegmajúscul,
que té lloc després del funeral
del seu pare, el que escandalitza
la nostra societat no és pas l’ab-
sència d’aquest dolor, sinó el fet
de verbalitzar-la: poc importa la
manca de veritables emocions
mentre tothom compleixi el seu
paper en els rituals ploraners.
I, malgrat tot, el text de Llàtzer
Garcia, prodigiosament inter-
pretat per GuillemMotos, Laura
López iMarta Aran, no deixa lloc
a capmena de dubte: l’aparent
absència de dolor pot acabar
sent el sentimentmés dolorós
de tots; aquell que elimina la
carcassa del dol per tal d’exa-
minar els raconsmés íntims.
També és un personatge d’A un
déu desconegut qui diu que el
dolor s’assembla, de vegades,
a un plaer trist i càlid que es pot
treure en unmoment. Acompa-
nyats per lesmolt encertades
il·lustracionsmusicals de The
NewRaemon, els protagonistes
de La pols s’enfronten amb el
veritable dolor amb una sinceri-
tat desarmant en què no caben
els buits sentimentalismes que
intenten posar paraules allà on
no hi ha un veritable esquinça-
ment emocional. Per això, preci-
sament, ens acaben emocionant
de debò. Fins i tot, quan hi po-
sen pelmig unes gotes de (dolo-
rós) humor. Sala FlyHard

LA CRÍTICA PER RAMON OLIVER

LA POLS
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