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DV 8 ENS CONVIDA A ESCOLTAR LES VEUS QUE SE SENTEN ENMIG DEL VAPOR D’UNA SAUNA GAI

I ENS PRESENTA ‘JOHN’, UN SUPERVIVENT ACOSTUMAT A EMERGIR DEL DOLOR UN COP I UN ALTRE

Sexe, amor, ruïnes i redempció

CanWe Talk About This?
Aquest era el títol de l’extra-
ordinari, punyent i inten-
sament polèmic espectacle
anterior de DV8, la sensa-
cional companyia dirigi-
da per Lloyd Newson que ja
fa gairebé tres dècades que
trenca els límits entre dansa
i paraula i ofereix uns mun-
tatges en què la coreogra-
fia, el teatre i el document
social s’integren com un tot.
Podem parlar sobre això?,
es preguntava aquell espec-
tacle estrenat el 2011 que,
i partint de la fàtua contra
Salman Rushdie, l’assassinat
de Theo van Gogh i la furi-
osa reacció de l’integrisme
islàmic envers unes carica-
tures de Mahoma que es van
publicar el 2005 però que
ara mateix tornen a estar de
tràgica actualitat, qüestio-
nava el model multicultu-
ral britànic i la manera com
aquests fets han incidit en la
llibertat de premsa i l’(auto)
censura dels artistes.
Doncs, seguint amb la pre-

gunta però canviant de con-
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Langolf, el protagonista d’aquest explosiu espectacle. FOTO: HUGO GLENDINNING

text: podem parlar del que es
parla a la no menys punyent i
polèmica nova proposta de la
companyia, i podemmostrar
el que es mostra a l’escenari
d’un espectacle que, tal com
remarca el mateixMercat de
les Flors, està exclusivament
adreçat a un públic més gran
de divuit anys? Curiosament,
un tabloide sensacionalis-
ta acostumat a provocar es-
càndols al seu pas com ara
elDaily Mail pensa que no. I
jugant amb el fet que el Na-
tional Theatre és el principal
productor del muntatge, asse-
nyala en la seva crítica de l’es-
pectacle que aquest és “una
amoral desgràcia nacional pa-
gada per vostè mateix”.
Però, de què parla aquest

espectacle del qual, d’altra
banda, el Daily Telegraph ha
afirmat que “si el veus, mai
no el podràs oblidar”, i que la
premsa de Viena ha qualificat
com d’“explosiu i magnífica-

ment interpretat”?
Newson el va concebre ini-

cialment com una mena d’en-
questa construïda al voltant
del sexe (massa sovint, no tan
segur com caldria) practicat
entre cossos que no es conei-
xen de res, i l’amor (mas-
sa sovint, molt esmunyedís)
amb capacitats redemptores;
una enquesta realitzada entre
cinquanta clients habituals
d’una sauna gai com la que
trobareu situada a l’escena-
ri rotatori ubicat a l’escena-
ri. Però d’entre els enquestats
va emergir ràpidament i amb
molta força la personalitat
d’en John, i la seva desolado-
ra trajectòria vital marcada
des de la infantesa pels abu-
sos sexuals i els maltracta-
ments físics del pare i la dro-
godependència de la mare.
Entrar en el túnel fosc de

l’existència d’en John implica
entrar en aquella mena de cer-
cle viciós en què la mort apa-
reix massa de pressa, les ad-
diccions t’arrosseguen cap a la
delinqüència i la presó t’espe-
ra amb les portes ben obertes.
I malgrat tot, va ser a la presó
on en John va trobar la sen-
sació de seguretat que havia
perdut pels carrers. I ara és en
l’anonimat de la sauna on tro-
ba un aixopluc protector.

JOHN

DE LLOYD NEWSON. INT.: HANNES LANGOLF I CIA. CV 8 PHYSICAL THEATRE.

DATA: DEL 19 AL 21/2. LLOC: MERCAT DE LES FLORS. LLEIDA, 59. METRO: POBLE

SEC (L3). TEL.: 934 261 875. PREU: 25€. HORARI: 20.30H.


