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No parla del sol que crema al 
seu Jerusalem d’origen, ni del 
sol que és tan car de veure al 
seu Londres d’adopció. “És 
més aviat un sol interior”, 
explica Hofesh Shechter. Però 
en tot cas d’una interioritat que 
no pot parar quieta. “El sol és un 
element de vida, positiu, 
necessari... Però que també té 
una cara perillosa, i com més el 
mires més mal et pot fer, fins i 
tot et podria arribar a matar”. És 
la bellesa assassina que 
persegueix aquest creador. 
“També m’interessa el sol per 
l’ús que se n’ha fet relacionat 
amb el territori, en anglès es diu 
a place in the sun per referir-se a 
la recerca del confort. Per tant, 
és una paraula complexa, i amb 
moltes implicacions, per això 
m’agrada”.

Les contradiccions són un 
estat natural per aquest 
coreògraf, “creen tensions en el 
món i en l’art, és on trobem les 
emocions més fortes i portar-ho 
a escena pot ser visualment molt 

bonic”. La bellesa assassina de 
Shechter mai no es queda en la 
superfície. “Jo visc a Anglaterra i 
tothom és molt amable, però en 
el fons d’aquesta amabilitat s’hi 
troben crims a gran escala que 
expliquen la raó que també es 
parli anglès als Estats Units, al 
Canadà o a Austràlia. Presentar 

aquest tipus de tensions com 
una dicotomia entre bons i 
dolents seria massa senzill i per 
això vaig sentir la necessitat de 
posar-ho sobre l’escenari”. 

El que trobem damunt 
l’escenari de Sun és cegador 
per la seva harmonia i per la 
força que emana; bellesa 

assassina dels ballarins vestits 
del Renaixement fent 
contorsions amb salts i passos 
a un ritme incansable. També hi 
trobem titelles, que representen 
“aquesta manera tan 
convenient que tenim d’aplanar 
els conceptes: el bé, el mal, el 
llop, els xaiets...”. Durant tot 
l’espectacle els manipuladors 
d’aquests titelles són visibles i 
assenyalen que “sempre hi ha 
un cos humà darrere el titella, i 
la veritat de la vida no és altra 
que la manipulació d’uns sobre 
uns altres, sempre”.

La bellesa assassina camina 
elegant per les obres d’aquest 
creador intranquil. Hi ha qui diu 
que ara que entra en els 40 
s’està calmant, però més aviat 
sembla que està esmolant els 
ganivets. “No es tracta de ser 
optimista ni pessimista. Sun és 
justament aquest espai de 
confusió en què em trobo”.

Sun il·luminarà el Teatre Grec 
el dimecres 9 i el dijous 10.
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La veritat de 
la vida no és 
altra que la 
manipulació, 
sempre 

Bellesa assassina
Ple de contradiccions de les que eixamplen 
els pensaments, el ‘Sun’ de Shechter ens 
il·lumina. Bàrbara Raubert hi parla

HOFESH DIU...

“A Occident mengem 
bé, vivim en espais 

segurs, amb paisatges 
bonics… però ho hem 

aconseguit a base 
d’ocupacions i 

assassinats. Encara 
avui hi ha gent que en 
paga un preu molt alt”.

“Sun té a veure amb la 
confusió que em 

produeix, i és general, 
viure amb les 

comoditats d’avui amb 
responsabilitat. Podria 
donar tot el que tinc i no 
canviaria res. Em sento 

en una gàbia d’or”.

“La dansa no pot 
canviar el que hi ha  

fora del teatre.  
Però pot modificar 
l’estat mental dels 
espectadors, que 

després passarà al seu 
dia a dia i potser 
donarà lloc a una 
potent reacció en 

cadena”.
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