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GOS    ‘VIDA DE GOS’   C. CHAPLIN    J. THIÉRRÉE

 
no vol que sigui dit que és el nét de Charles Chaplin, 
per esvair qualsevol sospita d’aprofitament d’un cognom 
tan il·lustre. Però, de fet, és inútil amagar el parentiu, 
no només per l’evident semblança física, sinó per les 
reminiscències del geni del cinema mut que desprenen 
molts dels seus gestos, de la seva actitud a l’escenari. De 
talent James Thiérrée en té a cabassos. I de creativitat. 
I de capacitat inesgotable i visionària per crear univer-
sos propis. Una imaginació desbordant i enlluernadora 
que entre nosaltres es va desplegar per primera vega-
da el 2007, quan va inaugurar la temporada del Teatre 
Nacional de Catalunya amb La veillée des abysses, que 
definia com un “espectacle d’espurnes d’ànima”, i el cert 
és que transportava a llocs desconeguts l’ànima de tots i 
cadascun dels espectadors, que hi responien aixecant-se 
i amb ovacions eixordadores, només superades potser 
quatre anys després, quan Thiérrée va tornar a trepitjar 
el mateix escenari amb una altra joia que validava el tan-
tes vegades buit lema de l’encara més difícil. Raoul era 
un aparent one man show amb l’intèrpret tot sol damunt 
l’escenari, però desdoblat en un alter ego i envoltat d’una 
maquinària alhora aparatosa i delicada que propiciava 
situacions tendres, hilarants, surrealistes... Autèntica 
màgia escènica.

Màgia escènica

‘Vida de gos’ és un dels títols 
que defineix el rodamón  

creat per Charles Chaplin, un 
artista i origen d’una estirp 

d’artistes de raça, com el seu 
nét James Thiérrée

Ara tindrem una nova oportunitat per certificar l’en-
amorament del públic català amb James Thiérrée, que 
presentarà la seva última creació, Tabac rouge, per in-
augurar el Festival TNT - Terrassa Noves Tendències, 
que organitza el Centre d’Arts Escèniques de Terrassa 
(CAET). “Després de Raoul, que era un solo, Tabac rouge 
és el meu intent de trobar un nou angle en la meva rela-
ció amb la dansa”, explica Thiérrée. “És dansa i teatre, 
més que circ i slapstick. No em considero un coreògraf, 
però sí que crec que tothom té dret a moure’s i a ballar, és 
un acte humà, de bellesa, com cantar, com tots fem des 
de fa milers d’anys sense saber per què. M’agrada aquest 
misteri”. Kaori Ito i Marion Lévy són les assistents de 
coreografia d’aquest nou repte de Thiérrée, el que més 
intèrprets aplega en escena (fins a deu) de la seva trajec-
tòria i que ha trobat inspiració en Pasolini. “És un espec-
tacle sobre el desig, el poder i els mecanismes i sistemes 
amb què s’organitzen les societats”.

James Thiérrée va tenir la millor escola possible en Le 
Cirque Imaginaire i Le Cirque Invisible, creats pels seus 
pares, Victoria Chaplin i Jean-Baptiste Thiérrée, on des 
que era un marrec va mamar tots els secrets de l’acrobà-
cia, el gag visual i el circ modern, unes tècniques que do-
mina des d’una perspectiva molt personal. Més tard va 
col·laborar al teatre i al cinema amb creadors com Carles 
Santos i Peter Greenaway, fins que el 1998 va produir el 
seu primer espectacle, La symphonie du hanneton, que va 
donar nom a la companyia amb què encara imagina els 
seus deliris, la Compagnie du Hanneton, la mateixa amb 
què el 25 de setembre portarà a Terrassa un espectacle 
“molt intens i teatral, una mena de milfulls fet de moltes 
capes diferents que no estàs del tot segur de quin gust 
tindrà”. Es diu Tabac rouge, i el consell és que no deixeu 
passar l’oportunitat de tastar-lo. Segur que us quedareu 
amb ganes de repetir.

Una escena de l’espectacle ‘Tabac rouge’
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James Thiérrée en un moment del seu espectacle ‘Raoul’
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