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Mal Pelo s’aproxima al personatge de Cervantes a partir del viatge iniciàtic i d’un assaig sobre el cos a ‘Don Quixot’

Un Don Quixot des del cos

Una promesa entre dos homes:
un viatge a Barataria, que els
ha de portar a complementar-
se l’un amb l’altre, a esdevenir
dues cares d’un mateix perso-
natge. Aquest és el punt de par-
tida d’un muntatge que s’ha
inspirat directament en l’as-
saig Cos i gest en el Quixot, de
Bénédicte Torres, i que pretén
fugir dels estereotips i l’imagi-
nari vinculat amb aquesta
novel·la, des d’una perspectiva
més física i abstracta: el cos
com a eina dels personatges i
com a punt de trobada entre la
literatura i la realitat.

El viatge iniciàtic cap a en-
lloc és el pretext per presentar
la relació entre el vell cavaller
i el seu acompanyant, que in-
terpreten Pep Ramis, codirec-
tor de Mal Pelo, i Jordi Casa-
novas. Partint d’aquesta
situació dramàtica, els dos in-
tèrprets s’han allunyat d’una
representació fidel dels perso-
natges de Cervantes, tot i “con-
servar molts dels seus trets fo-
namentals”, assegura María
Muñoz, també directora de
Mal Pelo. Atlas (o antes de llegar
a Barataria) és, segons Ramis,
“una proposta austera on hem

volgut buidar l’escenari de tot,
per fer que sobresurti la inter-
pretació”. Una interpretació
basada en el moviment, però
que també inclou moments de
text, que no són fragments de
l’obra literària sinó que van
sorgir durant el procés de cre-
ació, i projeccions de vídeo,
“per reforçar els moments vi-

suals de l’espectacle”, puntua-
litza Muñoz.

L’altre referent d’aquesta
peça de la companyia catalana,
en coproducció amb l’Institut
Cervantes i el Grec, va ser
l’obra incabada d’Orson Welles
que, segons Maria Muñoz, “ens
va interessar pel tractament
dels personatges i els diàlegs

subtils”. La propera actuació de
la companyia serà a Itàlia, al
festival Dro de la Sera, on pre-
sentarà una retrospectiva dels
seus últims quatre espectacles.

El moviment de Bach
Atlas es presentarà juntament
amb Bach, un solo de Maria
Muñoz que ja es va estrenar al

Pep Ramis i Jordi Casanovas en un moment de l’espectacle ‘Atlas (o antes de llegar a Barataria)’
JORDI  BOVER

Les convencions
socials i la por al
buit segons Vergès

“Darrere el confort que ens pro-
cura la vida moderna sovint
s’amaga un malestar, una sen-
sació de buit”. Segons el core-
ògraf Toméo Vergès, l’obra, que
es representarà del 20 al 22 de
juliol al Teatre Ovidi Montllor,
gira al voltant d’aquesta frase.
A JOKS, Vergès descriu una soi-

rée en què apareixen dos ma-
trimonis d’alt estànding que
poc després de començar a par-
lar s’adonen que no tenen res
més a dir-se. “Per trencar el si-
lenci, i seguint les recomana-
cions de l’adolescent, fill d’un
dels dos matrimonis, comen-
cen un seguit de jocs absurds
en què s’evidenciarà la lluita
desesperada i delirant d’aquests
personatges per omplir el buit
i l’angoixa que els envaeix”, ex-
plica el coreògraf.

Agafant com a referent l’uni-
vers de l’autor americà DeLillo,
l’espectacle es va estrenar el
gener de l’any passat a La Rose
de Vents, a França, sota un altre
títol: R.O.T.S (Radiations-Ondes-
Turbulences), nom d’un dels ca-
pítols d’una obra de l’escriptor.
Vergès, que fuig de les classifi-
cacions, defineix JOKS, un dels
treballs més teatrals de la com-
panyia Man Drake - Toméo Ver-

gès, com “una coreografia es-
crita on hi ha fisicitat però que
no és dansa tal com la conei-
xem”. El muntatge incorpora
text, de DeLillo i d’altres, fruit
de les improvisacions durant el
procés creatiu, i una banda so-
nora que recrea el soroll de

fons d’una zona urbana. El con-
junt és un seguit d’escenes ex-
tretes de la vida real però amb
contrapunts absurds de boge-
ria: “Crec que des del riure és
més eficaç fer arribar les idees,
perquè d’aquesta manera el pú-
blic gairebé ni se n’adona”.

M.G.
BARCELONA

Què s’amaga
darrere el
silenci?
Toméo

Vergès s’inspira en
Don DeLillo per
respondre a aquesta
pregunta a ‘JOKS’, el
seu últim muntatge.

Montse Gardó
BARCELONA

Mal Pelo
converteix
el Quixot en
un Atles

obligat a carregar
els seus ideals en una
nova creació de la
companyia que
s’estrena avui i es
farà fins dissabte al
Mercat de les Flors.

febrer del 2004 a la sala petita
del Lliure. Aquest muntatge, que
segons Muñoz és una versió més
evolucionada del primer, fusio-
na cos i música a partir de dife-
rents preludis i una fuga del
Clave ben temperat de Bach. La
proposta, que surt de la línia sig-
nificativa de la companyia, és un
treball de moviment pur.

Toméo Vergès, amb una ballarina de la companyia, en una escena de ‘JOKS’
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