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L’alemany Hannes Langolf encarna John a la peça de Newson
HUGO GLENDINNING

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

L
loyd Newson és un
d’aquests estranys
creadors que malgrat
procedir de l’“inofen-
siu” món de la dansa

ha aconseguit entrar en la llista
de la crítica que assenyala quins
són els cent artistes més influ-
ents de la Gran Bretanya dels úl-
tims cent anys. I no és estrany, de
fet, que la reina Isabel el nome-
nés oficial de l’Orde de l’Imperi
Britànic pels seus serveis a la dan-
sa contemporània... Va passar el
2013, un parell d’anys després
que l’inclassificable fundador de
la companyiaDV8Physical Thea-
ter presentés una de les peces
més compromeses de la seva tra-
jectòria: Can we talk about this?,
una reflexió sobre el tabú en què
s’ha convertit l’islamper als euro-
peus, i que lamentablement conti-
nua de rabiosa actualitat.
L’australià Lloyd Newson,

aquest ballarí que es nega a ballar
–“no faig concessions al públic
que espera magnífics passos de
dansa, la vida és una altra cosa”,
diu– torna avui i fins dissabte al
Mercat per presentar la seva ter-
cera producció de dansa teatre
verbatim, això és, “al peu de la lle-
tra”, ja que totes elles han estat
construïdes a partir d’entrevistes.
“Després de 21 anys fent coreo-

grafies em vaig adonar que la
gent bàsicament parla; és conver-
sant que podem anarmés enllà, el
moviment no duu tota la comple-
xitat de l’ésser humà”, assenyala.
Es tracta de John, una peça

que, a diferència de les anteriors
To be straight with you (sobre la
intolerància, la religió i l’homose-
xualitat) i l’esmentat Can we talk
about this, no és un treball socio-
lògic sinó que se centra en l’expe-
riència personal d’un home esco-
llit entre cinquanta entrevistats.
John –que ha esgotat ja la taqui-
lla del Mercat– parla de la com-
plicada trajectòria d’un britànic
del nord (delinqüència, drogo-
addicció, lluita per la supervivèn-
cia) a qui Newson va entrevistar
sobre els seus sentiments més
profunds, sobre l’amor, el sexe...
“En aquest sentit és una peça

menys política”, indica el coreò-
graf. La idea, explica, va sorgir en
morir de càncer un amic que va
treballar en les primeres etapes
de DV8, sigles que es pronuncien
deviat..ion, desviació. “Nigel
Charnok era una persona quepar-
lava molt dels homes, de l’amor i
la intimitat, i ho feia de molt hu-
mor”. Però... per què John?
John, el personatge real, el pro-

tagonista, és fruit d’una infantesa
disfuncional, amb un pare vio-
lent que abusava sexualment de
les dones de la seva família i que
als deu anys va ser derivat a Ser-

veis Socials... “La gran pregunta
és, pot algú amb una vida tan pro-
blemàtica canviar, redimir-se?
Freud diria que és molt difícil”,
reflexionaNewson. Hannes Lan-
golf, el ballarí alemany present
en les tres últimes produccions
de Newson, aconsegueix en po-
sar-se en la pell de John “mo-
ments de revelació física emocio-
nant”. Ho publica The Guardian.
“M’atreuen els tabús –conclou

Newson–, els temes dels quals la
gent no vol parlar. Si fas una peça

que consideres important al final
és polèmica”. Per cert, que tant
Channel 4 com la BBC, molt inte-
ressades a dur la seva obra a la
pantalla, es van espantar quan el
coreògraf els va proposar d’aga-
far les últimes dues peces, totes
dues sobre l’islam. “I això que no
hi havia ni il·lustracions deMaho-
ma ni imatges de Submission per
la qual van assassinar Theo Van
Gogh. I tot i així la BBC es va es-
pantar. És patètic. I tant que ens
cal parlar del tema”.c

Després de l’èxit de
‘Can we talk about
this?’, la companyia
esgota la taquilla en la
nova visita al Mercat

LloydNewson i DV8 sacsegen consciències amb ‘John’, la intrahistòria d’un delinqüent del nord de la Gran Bretanya

Retratd’una intimitatmasculina


