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‘Shell’

Fragments
desesperats

JOAQUIM NOGUERO

Grannovetat. ElFestivalGrec revi-
sa repertori autòctondedansa.Fri-
da (1993) és una peça d’Amèlia Bo-
luda per al Ballet Contemporani
deBarcelona, formació de caràcter
col·lectiu que el 1976 s’escindia de
laprimera companyiad’autormun-
tada al país, d’acord amb els aires
d’amnistia, llibertat i autonomia
(també del cos) que es respiraven
pertot. Boluda està convençuda de
la necessitat de revisar el repertori
de la dansa del país. En quaranta
anys s’ha creat molt, però s’ha mi-
rat poquíssim enrere i resta pen-
dent una feina de transmissió que
no té res a veure amb ancorar la
nau en el passat. No es tracta d’em-
magatzemar sense criteri, sinód’as-
sortir el rebost. Bàsic per a tota cui-
na fresca, del dia.
Els valors que Frida posava en

escena el 1993 continuen vigents.
És certquealeshores lapintorame-
xicana Frida Kahlo era menys co-
neguda i passava per un moment
de descoberta i reivindicació. Però
el personatge de Kahlo era i és un
símbolpels valors que l’obra reivin-
dica: la faceta de la lluitadora que
se sobreposa al dolor físic i a la se-
va turbulenta vida psíquica amb
una alegria vital esplendorosa, la

reivindicadora dels drets femenins
i la llibertat sexual, l’apassiona-
ment amorós de la dona que actua
igual de passional en la vida artísti-
ca i els ideals polítics, o això ma-
teix, el compromís amb el col·lec-
tiu (el poblemexicà, les arrels indí-
genes) des d’una fèrria llibertat in-
dividual amb orígens europeus. El
móndeKahlo és dialèctic i contra-
dictori, divers i multiplicat en
tants reflexos comellamateixa po-
sa en els autoretrats. El nou mun-

tatge sintetitza lamirada del 1993 i
hi afegeixdues potents imatges no-
ves: el llit i un mirall. El llit com la
cel·la on resta prostrada la malalta
discapacitada i, alhora, el llit com a
espai de llibertat sexual, una plaça
d’idees que no renuncia al cos
igual quenoho feien les velles àgo-
res mediterrànies. Al seu torn, el
mirall és finestra i reflex, implica
el món i la mirada de la creadora
que se’lmira. Poeta és qui pensa en
imatges, qui fa que comprenem
per la imatge que corprèn. Frida
s’alimenta d’aquest sentit plàstic,

sense caure en l’eco redundant de
la citació pictòrica. Busca traduir
el símbol de la creadora, la clau de
volta d’una personalitat, no pas els
quadres. Quan el muntatge recor-
re a les projeccions, un bloc remet
al món mexicà, al col·lectiu que
l’envoltava; l’altre pretén esbossar
una atmosfera, textures i colors
que recreïn l’imaginari de l’artista
sense reproduir-lo mimèticament.
Així, la dramatúrgia de Frida és

narrativa, estructurades les esce-

nes a l’entorn de la vidade lapinto-
ra. Però el plantejament no és cro-
nològic. Hi ha figuració, però no
realisme convencional. Se n’ha po-
tenciat l’aspecte calidoscòpic, la
fragmentació d’una estructura ri-
zomàtica, circular. I no és l’únic
cercle que tanca l’obra: quan va es-
trenar-se el 1993, no es parlava
com avui de dansa integrada i veu-
re una cadira de rodes en escena
era una novetat. La dansa contem-
porània democratitzava el cos en
la mateixa direcció empresa per
Kahlo, als marges del cànon estan-

darditzat i gris. Per això el muntat-
ge actual ha volgut anar un punt
més enllà i integra en la representa-
ció la llenguade signes comuna ca-
pa més dins la universalitat formal
de la dansa i la pintura. L’obra és
concebuda gairebé com una parti-
tura, amb totes les possibilitats de
construcció harmònica i simulta-
neïtat de nivells. Resulta lògic quan
sabem que el company d’Amèlia
Boluda és Xavier Maristany, crea-
dor musical d’espais i atmosferes.
En l’estrena aCosta Rica, el 1993 es
vaencarregar d’interpretar lamúsi-
ca una jove orquestra simfònica, i
aquí ho farà el Taller de Músics de
Barcelona amb un pas més que
plau a la coreògrafa: integrar-los a
l’escena, fondre’ls amb els balla-
rins, crear un espai de confluència i
de convivència col·lectiva entre to-
tes dues arts, en la mateixa línia
que era una àgora viva la casa de
Kahlo i Diego Rivera.
Aquesta proposta ajunta tres ge-

neracionsdeballarins.De la prime-
ra, hi ha lamateixa Boluda, Bebeto
Cidra i Joan Palau. De la segona,
Roser López Espinosa. I de la més
jove, gent comSaraLópez, unaexa-
lumna de l‘IEA Oriol Martorell
que el 2012 participava en la recu-
peració de repertori que Boluda

EDUARD MOLNER

Entrar en lament per intentar des-
til·lar tot el que hi passa, després
representar-ho. Sarah Kane se’n
va sortir. Tot i que a ella la vamper-
dre. El pensament no és ordenat,
noés undiscurs, però contémissat-
ges. No té una lògica exterior, però
potser sí interior. Cal desbrossar,
malgrat que aquesta feina ens pot
embrutir. “Un paisaje hecho con
las sobras de la voluntad y los res-
tos del deseo...”: el que veu l’autos-
topista de Shelldescriumoltmés la
mirada que allò que realment veu.
Shell conté una història, però ama-
gada al darrere d’una boira espessa
que obliga a l’espectador, a la ma-

nera deDavid Lynch, a fer elmun-
tatgede seqüències. El discurs aris-
totèlic presenta les històries per fa-
cilitar la feina a narrador i recep-
tor, però la realitat s’esdevé sem-
pre en mons paral·lels, simultanis.

Així doncs un thriller, presentat
a través d’una dramatúrgia frag-
mentada, on tots els personatges
se situen enunnivell o altre deder-
rota, de fracàs personal. Així po-
dem entendre un personatge que
posa en boca d’un altre: “Que
sepas que llaman muestras de ma-
durez a lo que son simplemente re-
nuncias yque yanopasancosas im-
portantes. Todas las cosas impor-
tantes pasaron hace siglos”.

GrecDosprojectes emparats pelFestivalGrec arriben a l’escenari delMercat de les Flors:
la recuperaciód’una coreografia delBalletContemporani deBarcelona sobre l’artistamexicanaFrida
Kahlo i unapeçadedramatúrgia fragmentadade la jove companyiaProjecteNISU

L’au fènix de ‘Frida’

La peça no vol ser l’eco redundant d’una cita
pictòrica de Frida Kahlo; busca traduir
la clau d’una personalitat i no uns quadres
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(professora del centre educatiu) va
muntar a l’Arts SantaMònica en el
context de l’exposicióArts del mo-
viment. Un cercle es tanca i el Ba-
llet Contemporani de Barcelona
ressorgeix de les cendres. “Per tor-
nar a néixer necessiteu morir”,

deia un vers de Salvat-Papasseit.
La cultura catalana ha estat massa
sovint l’au fènix, i és el diàleg entre
generacions i entre artistes de dife-
rents disciplines el que n’assegura-
rà la continuïtat. Igual que a la pis-
ta d’atletisme, elmarge per passar-

se el testimoni d’una generació a l’al-
tra no és indefinit, coincideix no-
més en un petit punt de confluència
entre dos trams de la carrera, i tant
cal que el primer corredor encara
corri ràpid com que qui ha de rebre
el testimoni no badi, l’esperi i l’ento-

mi,malgrat les ganesde sortir dispa-
rat. En quaranta anys d’història de
dansamoderna i postmoderna aCa-
talunya això ha passat en ocasions
comptades. Frida continua sent un
exemple. Unmodel possible. Valors
en moviment. |

Aquest nivell de pèrdua de la con-
fiança en el present recorda algu-
nes propostes dels 80, un moment
enquè labuidor de les formes artís-
tiques, o el seudavallament comer-
cial, va produir la reacció en forma
d’introspecció i horror: Blue velvet
de l’esmentat Lynch (1986) oHen-
ry: portrait of a serial killer de John
McNaughton (1986), en són exem-
ples. La desesperança es conver-
teix en una fugida endavant
gairebé nihilista, en la qual la vio-
lència es converteix en una finali-
tat per si mateixa. Era la sofistica-
ció estètica de propostes que en els
70 van ser pioneres i en el seu fons
portaven continguts similars: Taxi
driver de Martin Scorsese (1976).
Totes beuen d’un clima ideològic
fonamentat en el desengany, en el
fracàs de les il·lusions col·lectives.
Personatges inadaptats, que se sen-
ten incòmodes i reaccionen amb
violència, perquè és en la violència
on troben alguna vibració vital.
D’Albert Boronat en vam parlar

aquí arrandeVamos aporGuti, pri-
merapeça de la companyia Projec-
teNISU (ProjectedeNavegació In-
cendiària i Salvament Unilateral),

fundada pel mateix Boronat i l’ac-
tor Sergi Torrecilla. Boronat era el
dramaturgd’aquella peça tambédi-
rigida per Nico Chevalier, el ma-
teix equip que ara ha creat Shell.
Vamos a por Guti explica la histò-
ria d’uns empleats d’oficina deses-
perats per aconseguir diners,
molts diners, que volen dir per a
tots ells la sortida d’una situació de
frustració. Gent molt convençuda
que els diners són realment la feli-
citat perquè és molt clar, ho veuen
a la televisió cada dia, la pantalla
els recorda que no són res perquè
no tenen res. Per aconseguir di-
ners segresten el jugador de futbol
Guti, un segrest-exprés per aconse-
guir un rescat ràpid quecanviï tam-
bé ràpidament la seva vida. A Va-
mos a por Guti el motor és l’ansie-
tat dels seus personatges.

Boronat i la seva companyia se
senten fascinats pel món del fra-
càs, que ésmajoritari. Si l’èxit és te-
nir molt, està clar que les majories
se situen fora de l’èxit. Fins i tot en
elmónoccidental opulent on se su-
posa que vivim tots. Perquè la crisi
ha acabat amb la mentida. Tenir
un crèdit no era tenir, era deure

uns diners. Està clar que hi ha una
diferència entre Vamos a por Guti,
escrita en clau de comèdia, amb un
ritme accelerat i situacions grotes-
ques, extremades, i Shell, que mira
de submergir-se en les profundi-
tats de ments emmalaltides, però
totes dues tenenun fil de connexió.
Hi ha una necessitat imperiosa

en aquest teatre de demostrar que
la bombolla ha rebentat. Potser
perquè molts d’aquests nous dra-

maturgs i companyies pateixen en
la pròpia pell la situació d’abando-
nament per part de la societat que
els ha vist créixer –saben que hau-
ran de fer la carrera sense recursos
públics, o gairebé–, opten, molts
d’ells, per regalar-se una llibertat
creativa que torna a produir resul-
tats interessants. És el cas de Nisu,
però tambéd’Obskené, lesAntonie-

tes, la Calòrica o Chroma Teatre,
però de fet demolts grups i petites
companyies que han triat el camí
de l’aventura des del qüestiona-
ment de la convenció.
Shell és un projecte que combi-

naprojecció d’imatges, veu enoff, i
la interpretació endirecte, i s’inspi-
ra en la repetició, en el mite de Sí-
sif. També hi havia a Vamos a por
Gutiuna ideade repetició, però en-
riquida per l’afegit de les diferents
perspectives. A Shell som davant
d’un esdeveniment dramàtic al
qual ens aproximem des de dife-
rents perspectives. Una altra vega-
da es té la sensació que el més in-
versemblant, en aquest cas terri-
ble, s’esdevé en el lloc més comú.
Un no lloc és un espai comú inno-
minat, que podria ser qualsevol in-
dret. Un lloc de pas per exemple.
Aquestsno llocshavien estat sovin-
tejats per la dramatúrgia catalana
dels 90, amb el primerBelbel, Lluï-
sa Cunillé o Carles Batlle. Curiosa-
ment ara tornen a esdevenir útils
per a una altra generació que se
sent empesa a l’exploració. Shell va
merèixer el premi Adrià Gual 2013
de l’Institut del Teatre. |

Ballet
Contemporani
de Barcelona
Frida

MERCAT DE LES

FLORS

BARCELONA

Direcció i
coreografia:
Amèlia Boluda.
Del 25 al 27 de
juliol.
mercatflors.cat

En la fotogra-
fia, un instant
del muntatge
‘Frida’ que es
podrà veure
al Mercat
de les Flors
FOTO JOSEP AZNAR

Companyies com
Projecte NISU opten
per regalar-se una
llibertat creativa de
resultats interessants

Projecte NISU
Shell

MERCAT DE LES

FLORS

BARCELONA

Concepte, dra-
matúrgia i
direcció: Albert
Boronat i Nico-
las Chevallier.
Del 23 al 25 de
juliol.
mercatflors.cat

A l’esquerra,
imatge de
l’espectacle
‘Shell’ de la
companyia
Projecte NISU


