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U
n dels grans direc-
tors de l’escena euro-
pea, Romeo Caste-
llucci, torna avui i

demà a Catalunya amb Juli Cè-
sar. Trossos. Un espectacle breu
–45 minuts– que es podrà veu-
re a l’església de Sant Domènec
de Girona i on el director de
Purgatorio recupera dues dèca-
des després parts del Juli Cèsar
amb el qual en el seu moment
va entusiasmar i va escandalit-
zar. I el recupera ambuna inter-
pretació extrema del monòleg
de Marc Antoni després de la
mort de Cèsar que inclou en di-
recte una exploració de la glotis
amb un endoscopi.

Utilitza un dels més famo-
sos discursos teatrals per ad-
vertir contra les paraules i la
seva relació amb el poder?
Sí, macroscòpicament es tracta
d’això. Però existeix una subs-
tància més subtil, que consis-
teix en l’ambigüitat de qui s’ar-
roga el dret de parlar davant
dels altres assumint de fet la po-
sició formal de l’actor. Aquesta
persona certament exerceix un
poder (com han fet Marc
Antoni, Casi, Brut, Ciceró), pe-
rò ells mateixos són presa d’un
poder invisible: em refereixo al
poder del llenguatge-com-a-tal.
El llenguatge és el Món, la
Història i la Història del Món.
ningú no té poder sobre el llen-
guatge.

El nom del protagonista,
“...vskji”, és una al·lusió a

Stanislawski i el seu mètode?
Sí, al·ludeix al fundador del tea-
tre modern i a la seva teoria so-
bre l’actor. Aquest nom, del
qual només veiem la part final,
indica el caràcter tautològic
que opera en qualsevol actor.
Perquè fer teatre significa utilit-
zar el llenguatge dues vegades,
significa tenir consciència res-
pecte a la duplicitat de la seva
naturalesa. “...vskji” no s’ha de
deixar veure, perquè si ho fa re-
vela la seva presència en detri-
ment de la ficció, però no és
prou veloç. I llavors veiem la na-
turalesa del llenguatge (del tea-
tre, en aquest cas) encara que
no l’hauríem de veure. En una
paraula: l’actor és encara allà,
abans que el personatge.

Discurs, cos, origen de la

veu, Stanislawski. Aquesta
obra és un manifest teatral?
No, només un retrat de l’actor.
Un retrat fet des de dins, a tra-
vés de l’ús d’un veritable endos-
copi que examina el coll i les
cordes vocals en l’acte de par-
lar. La contradicció de l’actor
de tenir un cos que és seu, tangi-
ble, físic: de tenir relació amb la
realitat. Malgrat això, a l’actor
se li demana representar la fic-
ció i combatre contra el princi-
pi de realitat. Se li demana que
s’alliberi de la realitat. Sempre
m’ha semblat que aquesta lluita
intestina de l’actor és una cosa
que té a veure amb la bellesa,
amb la commoció.c

LA LLUITA DE L’ACTOR

“A l’actor li demanen
combatre la realitat,
i aquesta lluita té a
veure amb la bellesa”

Girona i Salt viuen una marató de creació contemporània

Israel GalvánEl director Romeo Castellucci

I
srael Galván (Sevilla,
1973), que al setembre va
captivar per enèsima vega-
da al públic barceloní amb

el tel·lúric espectacleTorobaka al
costat d’Akram Khan, presenta
aquesta nit al teatremunicipal de
Girona per primera vegada a Ca-
talunya la seva última creació,
Fla.co.men. Una obra en la qual
recupera lesmúsiques que ha ba-
llat en els espectacles dels últims
anys però aquesta vegada sense
argument. Cos i ritme. Només la
música. El so. De Morente a Lui-
gi Nono. I, sobretot, la col·labora-
ció amb la ballarina Patricia Ca-
ballero, aquí directora escènica.
“Jo patia molt ballant i amb ella
he trobat el meu metge del ball”,
confessa Galván.

Per què recuperar ara músi-
ques que ja ha ballat fora del
seu context original?
És la sensació de ballar tot el re-
cord de totes lesmeves obres de
la primera a l’última, però balla-
des sense lligams, des de la
llibertat. És una revisió sense
normes.

Com han triat les músiques i
com transita entre elles?
Teníemun arxiu demúsica de to-
tes les obres i des de la llibertat
hem anat movent-les fins que
hem decidit quines eren les que
utilitzariem. Les transicions es-
tan fetes des de la idea que tot ha
de fluir comho fa un corrent d’ai-

gua. N’hem parlat molt Patricia
Caballero i jo. Ella utilitza molt
aquest concepte i me l’ha ficat al
cos. Diguemque aquesta és la his-
tòria: ballar a l’aigua sense aigua.

Quan se’l qualifica d’innova-
dor, fins i tot de desconstruc-
tor del flamenc, està d’acord o
el que fa és una altra cosa?
Jo només busco poder expressar
les meves emocions i que puguin
arribar a qui m’està veient.c

ANA JIMÉNEZ

“Ningúno tépoder
sobreel llenguatge”

YOU WEI CHEN

LeoBassi:
“La gentno
vol ja només
ironitzar”

Israel Galván, bailaor, presenta Fla.co.menRomeo Castelluci, director de Juli Cèsar. Trossos
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Leo Bassi torna a Barcelona,
al Club Capitol, amb els seus
grans èxits. I amb la sensació
que vivim un temps nou i que
cert humor haurà d’adaptar-
se a ell. Perquè el provocador
humorista nascut aNova York
el 1952 diu que el monologuis-
me que s’ha imposat avui, “la
stand up comedy que només
ironitza, finalment és molt li-
mitada, conservadora. És com
dir que sóc intel·ligent, que sé
que les coses no canviaran i
que ironitzo”. “Això forma
part del món anterior i en l’ac-
tual, amb partits com Podem,
la gent no vol ja només ironit-
zar, també vol somiar”.
AB.O.B. Best of Bassi, que se-

rà al Club Capitol fins al pro-
per dia 30, l’humorista ha re-
pescat els seus números i mo-
nòlegs favorits. “És un regal a
mi mateix, perquè jo no
aprenc un text i passo a una al-
tra cosa, sinó que cada text és
una part de mi mateix”, afir-
ma. Però amés intenta “que el
públic surti amb energia i vul-
gui canviar el món”. Recorda
que fa uns anys Ada Colau va
col·laborar amb ell al Bassi
Bus per visitar “els desastres
del 22@” i que aMadrid va tre-
ballar amb Pablo Iglesias en el
seu programa La Tuerka. “Es-
tic orgullós de pensar que d’al-
gunamanera he ajudat que al-
guna cosa nova estigui arri-
bant”, conclou.c

El festival TemporadaAlta reuneix aquest
cap de setmana a Girona i Salt grans noms
de l’escena actual internacional i local per
oferir-los al públic i, sobretot, per atreure
unes quantes desenes de programadors de
tot el món que, seduïts per noms com Ro-
meo Castelucci, Israel Galván i Jan Fabre,
descobriran també el provocador teatre

de Nao Albet i Marcel Borràs amb Los es-
queiters –amb skatersde debò– i la renova-
dora dansa –moltes vegades indissoluble-
ment unida al teatre– de grups comLaVe-
ronal –amb Rússia-, El conde de Torrefiel
–amb La chica de la agencia de viajes nos
dijo que había piscina en el apartamento–,
Aimar Pérez Galí –amb Accumulating–,

Maria Campos –amb Tarannà– o Lali Ay-
guadé, que presenta Saba. L’italià Romeo
Castelucci, un dels grans directors de l’es-
cena europea des de fa dècades i que pre-
senta Juli Cèsar. Trossos, i el rupturista
bailaor sevillà Israel Galván, que ha seduït
mig món i actua amb Fla.co.men, han res-
post les preguntes de La Vanguardia.

“Intentoballara
l’aiguasenseaigua”


