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ESTRENA AL TEMPORADA ALTA

Contundent, ferotge i ple de tensió 
i plasticitat. Així és és l’impactant 
solo que Jean Fabre ha creat per a 
Cédric Charron, un dotat intèrpret 
a qui el creador de Dugs keep me alive 
porta al límit en una peça en què el 
ballarí s’enfronta a la figura pater-
na en el seu llit de mort. El títol de 
l’obra Attends, attends, attends... (pour 
mon père) és una crida desesperada 
per poder connectar amb el proge-
nitor abans que expiri. El muntatge, 
una de les delikatessen de Tempora-
da Alta, es podrà veure tan sols avui 
al Teatre de Salt (18.00 hores). «Ca-
da creació té les seves dificultats i 
els seus reptes. Però he reconèixer 
que sóc un home afortunat per haver 
pogut comptar amb les excel·lents 
qualitats per a la performance que 
Cédric Charron desplega en esce-
na», assegura Fabre. «És brillant com 
a performer però a més també des-
plega un enorme talent per traslla-
dar a escena tots els matisos i l’emo-
ció d’aquest text que vaig escriure 
per a ell», afegeix.
 El text es pot llegir tant a nivell 
conscient com inconscient. «Com a 
director necessites crear una obra 
d’art que a la vegada amagui i reve-
li coses simultàniament. El que li de-
mano a l’intèrpret és que incorpo-
ri totes les subtileses de cada pa-
raula; fins i tot la manera de respirar 
pot obrir un món d’imaginació». Per 
a ell el cos del ballarí es transforma 
en una espècie de llibre obert. «Ca-
da un dels seus músculs ha de vibrar 
amb intensitat en consonància amb 
el text: només així aconseguirà la se-
va missió en escena». 
 És difícil per al coreògraf ima-
ginar un altre ballarí interpretant 
aquesta peça. Part de l’obra sorgeix 
d’alguna cosa que va passar en l’es-
trena d’As long as the world needs a war-
rior’s soul, una peça de conjunt que 
Fabre va donar a conèixer a Montpe-
ller el 2000. «Recordo molt bé que 
en un determinat moment, llavors 

ell era nou en la meva companyia, 
es va veure sobrepassat pels ner-
vis perquè el seu pare assistiria a 
l’estrena. Em va dir que el seu pare 
sempre va voler que estudiés Eco-
nòmiques. L’intens desig de Cédric 
de convertir-se en ballarí sempre 
va crear tensió entre els dos», diu 
Fabre que, a partir de la conversa , 
es va inspirar per imaginar un dià-
leg en què Cédric explica l’elecció 
més fonamental de la seva vida. 
 «Cada un dels solos que he cre-
at és fruit d’una empatia personal, 
gairebé íntima, amb els meus in-
tèrprets. Els meus ‘guerrers de la 
bellesa’, com jo els anomeno, són 
la meva principal font d’inspiració 
i constitueixen les eines més im-
portants en els meus treballs es-
cènics», comenta. «Cada un incor-
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Dansa contra 
el pare
Jan Fabre crea per a Cédric Charron un 
solo inspirat en una experiència personal

33 Repte interpretatiu 8 El ballarí Cédric Charron, en un moment d’‘Attends, attends, attends’. 

pora de forma personal la meva vi-
sió artística, la meva estètica i la 
meva ètica com a artista. Per això 
veig aquest solo com una espècie 
de retrat. El tema és molt personal 
tant per a l’intèrpret com per a mi 
però, com a artista, sóc capaç de 
crear una obra d’art que té la capa-
citat de transcendir el nivell anec-
dòtic i convertir-se en universal».
 Actualment Fabre treballa en un 
ambiciós projecte anomenat Mount 
Olympus que s’estrenarà al juny du-
rant el Berliner Haus der Festspie-
le. «És una performance que glorifi-
ca el culte a la tragèdia i que durarà 
¡24 hores! Durant aquest temps 25 
intèrprets s’imposaran un autoexi-
li». Els mites grecs i la seva herència 
serà revisitada a través dels actors 
que projectaran els seus utòpics de-
sitjos, pors i visions. H

‘Attends, attends, 
attends...’ enfronta 
el ballarí amb el 
seu progenitor
en el llit de mort


