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per Karl Stets per endreçar el 
caos i convertir-lo en un 
paisat e d atracci s una 
ormaci  de m sics am  
habilitats escèniques junt amb 
artistes de circ amb habilitats 
musicals  i tots junts em moltes 
impleries mb una 

presentació d’aquesta mena, el 
resultat pot ser qualsevol cosa 
men s ordinari, un disbarat en 
tota re la  ¡Disparate! és un 
espectacle bastant excèntric”, 
conclou Stets.

De procedència danesa 
–”sempre dic que sóc un 
re u iat meteorol ic, pel sol”–, 
Stets s’ha adaptat més que bé 
a la manera de er dels pa sos 
més càlids, i no nota la 
precarietat d’algunes rutes 
escèniques perquè justament 
ha decidit er el seu propi 
cam . Coneixia bé el sud 
d’ uropa, span a i tàlia 
sobretot, m’havia recorregut 

Dansa
Caos a la una

na orquestra que a 
circ i converteix el 

desordre en harmonia, 
això és ‘¡Disparate!’. 
Per Bàrbara Raubert

Coordina  
Andreu Gomila

agomila@timeout.cat 
@andgomila
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EL ‘COLLAGE’
Karl Stets diu que la creació ha estat 

“bastant caòtica perquè tots som 
molt creatius” i que “al final és un 

espectacle ‘collage’”. “Jo hi he posat 
el concepte, la direcció és col·lectiva”.

L’ABSURD 
“El fil conductor és la banda 

de música, sense cap missatge 
intel·lectual. L’absurd m’encanta 

per fer riure la gent, però a la vida 
prefereixo actuar amb reflexió”

tots els seus estivals de teatre 
de carrer i cada cop m’agradava 
més la seva manera de pensar, 
de viure... I, encara que pugui 
semblar el contrari, pel que jo 
aig, aqu  es treballa millor”.
¡Disparate! s’ha gestat entre 

Barcelona i el camp del sud de 
França, on s’han reunit els set 
creadors de la peça, procedents 
de mig món: el Canadà, Itàlia, 
Israel, França... també n’hi ha 
un d’espan ol. aig triar tots 
aquests artistes que m’inspiren 
i ens vam aïllar tres mesos, 
intentant ajuntar les idees i 
in luències tan diverses que 

entre tots aportàvem”. Poc 
men s que una torre de Babel.

’inspiro en coses 
quotidianes, en la gent que veig 
al carrer, en la música que 
escolto... o m’he ormat en el 
circ però cada cop em sento 
més a prop de la música, on sóc 
un autodidacte total”. I aquesta 
capacitat de xuclar i d’alliberar 
és cabdal per entendre el valor 
d’un espectacle que s’ha anat 
articulant sense actuar-hi la 
orça, per pura decantació dels 
elements més diversos, del 
caos més con ús. l més 
complicat era voler treballar de 

manera oberta. s com er un 
dibuix en un paper que no para 
de créixer i sempre queda espai 
per dibuixar. l inal hi ha tantes 
possibilitats que no saps on 
triar, on posar el marc”.

El marc escènic és l’ideal per 
a aquest collage d’imatges i 
sons. Des del principi la idea 
era crear una obra amb 
ambients molt diversos, i er 
que el públic viatgés d’un 
ambient a un altre en qüestió de 
segons”. n collage, aleshores, 
en moviment constant, un 
calidoscopi que a pessigolles, 
massatges a la 
intel ligència. Depèn de cap a 
on miris, hi ha aspectes en els 
quals és necessària la raó. Però 
l’absurd pot ser un alleujament 
per als caps sobrecarregats de 
raó”. vui mateix, anar a veure 
¡Disparate! pot ser una activitat 
tan divertida com utilíssima.

¡Disparate! serà al Mercat de 
les Flors de dv. 20 a dg. 22.


