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VICTORIA SLAVUSKI

Què tenen en comú les àries de
Händel, una cortina de cartutxos
utilitzats en una guerra fratricida,
les sabates de Lacroix oDior, Nina
Simone i el punk congolès? En el
cas que ens ocupa la resposta és
Coup fatal, d’Alain Platel. L’híbrid,
els compostos, continuen sent una
de les tendències preponderants
en l’espectacle contemporani, ca-
racteritzat per l’obertura i la inclu-
sió, per ser interdisciplinari i trans-
fronterer, per les apropiacions que
transcendeixen èpoques i conti-
nents. Alain Platel (Gant, 1959),
habitué de Viena i Barcelona, és un
creador ja emblemàtic dins d’a-
questa línia; acaba d’estrenar la se-
va última producció, Coup fatal, al
Festwochen, i presentarà al Grec
Tauberbach, la seva penúltima. La
primera va ser elegida, amés, per a
l’obertura del Festival d’Avinyó di-
vendres passat, i Tauberbach obri-
rà el gran festival vienès Impuls-
tanzdesprés delGrec.Aquestes se-
leccions mostren que la hibridació
fins i tot pot tornar intercanviable
la programació de teatre i dansa:
Tauberbach, que inclou una actriu,
obre un festival de dansa; Coup fa-
tal, undance-concert, va ser unape-
draangularde la impecableprogra-
mació teatral de la belga Frie Ley-
sen per al ja finalitzat Festival de
Viena. Lameta de la prestigiosa di-
rectora de festivals va ser “reunir
artistes interdisciplinaris amb visi-
ons molt personals del món, que
qüestionen tant els valors de la soci-
etat com el seu propi art”; el seu
credoésque la col·lisió entreaques-
tes visions constitueix “l’electrici-
tat d’un festival”. El seu compatrio-
ta, Platel, encaixava perfectament
en aquesta mira.

Cop fatal als compartiments estancs.
Coup fatal, produïda per KVS, la
companyia dePlatel, i diversos fes-
tivals, és una obra belgocongolesa
iniciada pel contratenor Serge Ka-
kudji (Kolwezi, 1989) amb direc-
ció musical del congolès Rodri-
guez Vangama i el saxofonista i
compositor belga Fabrizio Cassol.

Kakudji, Platel i Cassol ja hi havien
treballats junts a Pitié, presentada
a Barcelona en el seu moment. El
primer, que va ser avançat en la se-
va formació i no trobava a l’Àfrica
Central, mancada de cantants lí-
rics, músics per al seu repertori
barroc, li va preguntar a Cassol si
podia fer arranjamentsper a instru-
ments africans. Cassol va acceptar
el repte, que es va transformar en
un concert exitós, i llavors Kakudji
li vapreguntar aPlatel si podia con-
vertir-ho en espectacle. A Platel li
va agradar la idea, iCoup fatal es va
posar enmarxa reunint catorzeba-
llarins i músics de Kinshasa ar-
mats de guitarres, likembes i altres
instruments locals: un elenc que
passa fluidament de la dansa i la
música africana a l’occidental i vi-
ceversa. En la primera part es me-

tamorfosen per segons en ràfegues
de soldats en marxa que recorden
la monstruosa guerra fratricida
que assola el Congo, també evoca-
da per l’escenografia de Freddy
Tsimba (Kinshasa, 1967) de corti-
nes de cartutxos buits que aplega
en llocs de conflicte i que també
utilitza per a les seves impressio-
nants escultures. Platel dedica la
part final als sorprenents sapeurs o
dandis de Kinshasa i l’escenari es
torna una explosió de color amb
quèvol retrehomenatgea la llegen-
dària però sempre vigent Société
desAmbianceurs etPersonnesEle-
gantes a la qual pertanyen un pa-
rell d’integrants de l’elenc. La
Sape, els membres de la qual, mal-
grat pertànyer en gran part a es-
trats paupèrrims de la població, es
donenmanya per comprar o agen-
ciar-se accessoris o peces de grans
marques i modistes, nous o utilit-
zats, principalment autèntics, com-
binen extravagants colors imodels

en forma exquisida, convertits en
extraordinarismannequins, verita-
bles objectes d’art vivents que bro-
llen de qualsevol cantonada a Kin-
shasa i poden abolir amb un parell
depassos depassarel·la i unapinze-
lladad’humor, en elsmomentsmís-
tics de Sape, tota privació i diferèn-
cia social afirmant l’orgull i l’ale-
gria de ser el que són.

Hibridació en la composició. Les
obres de Platel parteixen sovint
d’apropiacions heterogènies.
“Alain prepara durant anys els
seusprojectes que inclouennopro-
fessionals –observa Leysen– i con-

sidera cocreadors el seu elenc; és
algú interessat per la partmarginal
de la societat i pels extrems, i apli-
ca la seva sensibilitat politicosocial
d’una manera subtil, que penetra
sota la pell”. En una recent confe-
rència de premsa d’Impultanz a
Viena, Platel va prodigar detalls
sobre Tauberbach. “El títol signi-
fica Bach per a sords, i és el d’un
CD d’Artur Zmijewski que em van
regalar i m’acompanya des de fa
set anys”. L’artista polonès havia
demanat a un grup de sords que
interpretessin Bach. “Sóc un ob-
sessionat per Bach, i aquest en-
registrament és la forma mes ex-

Grec /DansaEl festival barceloní presenta
‘Tauberbach’, undels últims treballs del creador
belga, dequi ‘Cultura/s’ tambéhapogut veure
aViena la sevanova creació, ‘Coup fatal’

AlainPlatel
i l’art de
la hibridació

Artistes com Platel
transiten entre gèneres
i entre disciplines,
són en si mateixos
interdisciplinaris
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trema d’interpretació de la seva
música quemai no havia escoltat”.
De seguida va voler utilitzar-la,
però quan ho intentava “em so-
brepassava”. De sobte va ser possi-
ble quan l’actriu holandesa Elsie
de Brauw li va demanar per fer
alguna cosa junts amb ballarins, i
Tauberbach es va consolidar en in-
tegrar Platel un altre CD regalat: el
documental deMarcosPradoEsta-
mira, que segueix a prop de Rio de
Janeiro una dona que recull deixa-
lles en un abocador –“una metà-
fora demolt del que passa almón”,
concreta Platel– i que, encara que
pateix unamalaltiamental, té en el

seu monòleg llampecs de gran lu-
cidesa.

Fabrizio Cassol i l’art de la transició.
Les expressions franceses metteur
en scène i réalisateur, en el seu sig-
nificat literal i no en l’accepció de
Truffaut i d’altres, semblen més
adequades en la seva falta d’especi-
ficitat que l’encaramenys específi-
ca director per al·ludir a la funció
d’artistes que creuen els punts de
permeabilitat actual de les fronte-
res entre disciplines artístiques. El
camp d’experimentació més llau-
rat en aquesta línia és el de lamúsi-
ca, en particular l’òpera i el cant lí-
ric, com ho ha testificat el Festival
de Viena d’aquest any: a més de la
posada en escena de Platel. filada
entorn d’àries barroques, es van
presentar òperes o obres líriques a
càrrec de: un director de teatre –a
través de vídeo– (Orfeu i Eurídice,
de Gluck, per Romeo Castellucci),
un cineasta (Cosí fan tutte, de Mo-
zart, per Michael Haneke), i artis-
tes visuals (Macbeth, de Verdi, per
Brett Bailey;Winterreise, de Schu-
bert, per William Kentridge). A
més dels ocasionals “canvis de vo-
rera”, sembla accentuar-se la pre-
sència d’artistes que transiten no
nomésentre gèneres sinó entre dis-
ciplines, que independentment de
lliurar-se fàcilment o no a col·labo-
racions interdisciplinàries són, en
si mateixos, interdisciplinaris.

Molt d’això es deu a la tecnolo-
gia, però malgrat les noves tècni-
ques de producciómitjançant pro-
grames informàtics, la disciplina
artísticaquemenys admet abordat-
ges nòmades dels nous leonardos
és la música. Així, obres comMac-
beth oCoup fatal no haurien pogut
veure la llum sense l’extraordinà-
ria tasca del compositor i saxofo-

nista belga Fabrizio Cassol (Ou-
grée, 1964), en qui s’ancoren.
Aquest músic, format en un dels
més oberts conservatoris euro-
peus, estima la música de manera
total, és a dir, estima la música de
totes les èpoques, de tots els estils i
de totes les cultures que coneix,
moltes de les quals ha estudiat en
profunditat, a més d’estar disposat
a estudiar a fons tota nova música
que se li creui pel camí. Artífex de
la convivència pacífica i feliç de les
músiques radicalment diferents
que integren aquest gran mural
musical que ésCoup fatal–on àries
barroques estan enllaçades amb
jazz, punk, rock, pop, omúsica tra-
dicional congolesa i occidental–,
Cassol és un mestre en l’art de la
transició. “En el cas de Coup fatal,
la dificultat en les transicions pro-
cedeix del fet que la música clàs-
sica occidental deu la seva força en
l’harmonia a jocs d’anticipació i

retard,mentreque lamúsica africa-
na és en un continu present”.

Les preses del Burgtheater i la
Kunstlerhaus. La nit de l’estrena de
Coup fatal, l’elenc va celebrar la
llarga ovació del Burgtheater al
nou centre del Festival, a la
Kunstlerhaus de Viena, que ani-
mat pels ballarins es va convertir
en part en discoteca. Molts abra-
cen a Platel, tots s’abracen els uns
als altres. És un bon moment per
recollir més opinions. Frie Leysen:
“Alain no volia fer un espectacle
llagrimós, parlar denoude lamisè-
ria, la guerra i la fam. Volia mos-
trar la força vital dels congolesos
per sobreviure i crear en aquestes
condicionshorribles. A l’obra hi ha
una gran tristesa perquè parla d’un
colonialisme encara viu. Quan tots
canten la cançó de Nina Simone
“to be young, gifted and black” em
van venir ganes de plorar... Però
quina alegria que catorze congole-
sosocupin ambmúsica i dansa l’es-
cenari del Burgtheater, súmmum
de l’art burgès d’un gran imperi co-
lonialista”. Fabrizio Cassol: “Alain
treballa el que és político-social de
manera indirecta. L’obra es com-
pon de fragments d’òpera barroca
sobre jocs de poder, i quan Serge
canta àries de Gluck oMonteverdi
on es parla de poder, traïció i hu-
miliació, o Lasciame piangere, de
Händel, està parlant del Congo, i
parlar delCongo ésparlar de l’Àfri-
ca, i parlar de l’Àfrica és parlar del
món”.
Coup fatal no només és un cop

fatal als compartiments estancs,
sinó també una empenta vital cap
a l’enriquiment de les cultures a
través del temps i l’espai, d’Europa
a l’Àfrica, i de Händel a Nina Si-
mone. |

Alain Platel
Tauberbach
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De l’11 al 13 de
juliol. Festival Grec.
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Serge Kakudji,
Fabrizio Cassol,
Alain Platel i
Rodriguez
Vangama
Coup fatal

BURGTHEATER

VIENA

Es va estrenar al
Festival de Viena
el passat 10 de
juny. www.fest-
wochen.at

A l’esquerra,
una imatge de
l’espectacle
‘Tauberbach’, que
es presenta al
Festival Grec;
a la dreta, dues
imatges de
‘Coup fatal’,
estrenat a l’últim
festival de Viena
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