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EDUARD MOLNER

Objectes de somni. Nova proposta
de Xavier Bobés i la seva compa-
nyia Playground, tal vegada un
dels artistes d'avui més interes-
sants del teatre d'objectes a Euro-
pa:Monstres treballa amb l'expres-
sivitat de les extremitats, mans,
peus, amb els efectes de llum i la
generació de clarobscurs i amb la
manipulació d'objectes comara els
cossos de cartró sense caps ni bra-
ços, d'aquells que feien servir els
sastres d'abans per cosir. En el tre-
ball de Bobés hi ha una recerca de
les possibilitats simbòliques del
propi cos, però també de tots els
objectes que empra en una volun-
tat de construir un univers que és
metàfora de la foscor, o bé de la
possibilitat que tot i tots tenimd'es-
devenir monstres. Quan fa uns
anysparlàvemd'Insomni comentà-
vem la capacitat de Bobés de gene-
rar un món propi alhora barroc i
surrealista. Sembla una constant,
però, en aquestsmonsque constru-
eix Bobés, la utilització de mate-
rials que pertanyen a la quotidiani-

tat del passat, que integraven el dia
a dia dels nostres avis. L'expectati-
va camina vers un impactant final
que té alguna reminiscència de ju-
dici final, de diluvi aclaparador.

Anàlisi, reproducció, desconstrucció.
Pere Faura ha estrenat Sin baile no
hay paraíso, un muntatge de dan-
sa, que conté text i projecció, sobre
el que famés d'un anyquehi treba-
lla. Quatre peces coreogràfiques
emblemàtiques, que segurament

han format part del creixement de
Faura com a creador de movi-
ment, Singin' in the rain de Gene
Kelly,Saturday night feverde John
Travolta,Fase/Rosas d'AneTeresa
De Keersmaeker i La mort del cig-
ne d'Anna Pávlova iMichel Fokine
interpretadamilers de vegades per
Maya Plitseskaya. Faura explica
l'estructura de cada coreografia en

un exercici didàctic que esdevé lú-
dic, pel que fa a Kelly i Travolta, i
més seriós pel que fa a Plitseskaya
oDeKeersmaeker. Després repro-
dueix amb una precisió admirable
cadascuna de les coreografies, fent
aparèixer el vestuari de cadascuna
d'elles que ellmateix s'ha superpo-
sat, comsi fossin capes d'unahistò-
ria heterodoxa de la dansa. Arriba
llavors el moment de la descons-
trucció, l'inici de l'apropiació de
l'obra de l'altre. I finalment Faura

ofereix una mena d'homenatge en
aquest llegat que l'ha construït
com a artista, a través d'introduir
elmatís, o l'accent, o la petjada que
han deixat en ell aquestes coreo-
grafies d'abans, proposant el seu
propi llenguatge al voltant deDan-
cing to the end of love, de Leonard
Cohen. Faura continua en procés
amb Sin baile no hay paraíso, que

es podrà veure al Mercat de les
Flors l'abril del 2015.

Cap de setmana de revelacions. Les
actrius Tanya Beyeler i Cris Cela-
da deixen anar els discursos que,
bàsicament, escriu Pablo Gisbert
d’El Conde de Torrefiel, compa-
nyia amb seu aBarcelona que es va
posar en marxa el 2008 i ja porta
una certa trajectòria. L'any passat
a la Setmana de Creació Contem-
porània varen presentar Escenas
para una conversación después del
visionadode unapelícula deMicha-
el Haneke, ara s'hi ha pogut veure
La chica de la agencia de viajes nos
dijo que habría piscina en el aparta-
mento. Celada està cansada de fer
de monitora de tai-txi a deu euros
l'hora i Beyeler li proposa marxar
de cap de setmana per desconnec-
tar. A partir d'aquí comencen els
discursos acompanyats d'imatges
formades pel moviment de tota la
companyia. Sobre el fons els textos
projectats sobre un mur blanc ens
explica la història del que va pas-
sant, a les dues noies, en aquest
cap de setmana, i tot allò que els
passa comporta una reflexió. Es
pot parlar avui de proletariat? O
més val parlar deminoria de privi-
legiats imajoria depringats? El po-
sicionament ideològic d’El Conde
no es nihilista, la seva anàlisi de la
realitat potser pot sonar adogmàti-
ca per a alguns, però està carrega-
da d'exemples punyents de la vida
del carrer.Hi ha denúncia, peròno
unvòmit gratuït comenaltres pro-
postes d'avantguarda. Això sí, des-
prés de tres espectacles en aquesta
línia, si El conde no evoluciona en-
versun enriquimentde la sevapro-
posta escènica, aviat es trobarà
ambun sostre expressiu; potser ge-
nerarà lectors, però el espectadors
s'acabaran esgotant.

La responsabilitat de TA.Ara per ara,
la Setmana de Creació Contempo-
rània és l'únic aparador potent de
la nova escena catalana (s'aprofita
per congregar programadors es-
trangers i espanyols), més enllà de
la feina que fa Firatàrrega. És una
responsabilitat majúscula per a
TemporadaAlta, per això el criteri
de programació ha de filar molt
prim. Los esqueiters de Nao Albet i
Marcel Borràs s'esperava amb ex-
pectativa i va resultar unmuntatge
de nivell gairebé amateur, que no
representa el potencial d'aquests
dos joves creadors. La Veronal, de
Marcos Morau, estava present
amb Rússia, espectacle del 2011.
No es tracta de presentar el darrer
moment dels nostres creadors?
Deixem sense comentar Galván,
Castellucci o Fabra, perquè no ne-
cessiten l'aparador i ja juguen en
una altra divisió, però la resta de la
programació ha estat molt desi-
gual pel que fa a la seva qualitat.
Tot i acceptar la quota de risc que
comporta la nova creació, amb tres
úniques propostes dignes d'es-
ment i comentari es corre el risc
de buidar de sentit l'operació. |

TemporadaAltaUnade les últimespropostes del festival deGirona es la seva
SetmanadeCreacióContemporània, un aparadorper a la nova escena,
especialment catalana. Femun repàsdel quehadonat de si aquesta edició

Problemes antics

Cal filar molt prim en la programació i
que les propostes que es presentin siguin dignes
d’esment per no buidar de sentit l’operació

Imatges de quatre
de les obres
presentades a la
Setmana de

Creació Contempo-
rània: a dalt,
‘Los esqueiters’
(esquerra) i ‘Sin

baile no hay
paraíso’;
a baix, ‘Monstres’
(esquerra) i

‘La chica de la
agencia de viajes
nos dijo que
habría piscina...’


