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'Constructivo' amb Ernesto Collado i Piero Steiner
a la sala Hiroshima

Título: Europa Espanya Català

El dijous 30 arriba a la Sala Hiroshima el nou espectacle de Fundación Collado-Van
Hoestenberghe i Piero Steiner,Constructivo, una manifest contra l'esterilitat de l'arquitectura
moderna, així com una crítica i imaginativa visió de la nostra societat i els edificis que l'acullen

Constructivo proposa un joc performatiu on dos autèntics treballadors de la construcció (els únics
que realment poden construir alguna cosa) et conviden a repensar qüestions universals mentre
busquen respostes personals al buit ètic que els envolta. Constructivo és un continu de principis,
de començaments possibles. Una màquina de fer preguntes i inventar nous paradigmes.

Us frecordem l'article que vàrem escriure des de FiraTàrrega, a l'estrena de Constructivo.

L'HIPERREALISME DE ERNESTO COLLADO I PIERO STEINER

Començaré dient que sóc una fan del Collado per aquell anarquisme que porta dintre i que va
deixant anar sense vacillacions. I que, després de Constructivo, que han estrenat a Tàrrega,
també ho sóc de Piero Steiner.

L'espectacle es feia a La Farinera, un edifici absolutament en runes, ple de totxos amuntegats i
molta pols. Dos homes, Luigi Maestrini i Rafael Lanza, paleta qualificat i mestre d'obres, són dos
emigrants italians que es van conèixer treballant a la construcció. Com que són cultes, ocupen el
temps que tenen lliure -ja sabem que les obres mai van de pressa- fent conferències privades a
qui els vulgui escoltar. Expliquen què va ser l'edifici, que serà en el futur... Però les paraules,
escrites per Collado i Steiner, estan molt ben pensades i posades on toca: són capaços de clavar
de manera incisiva una crítica al constructivisme desaforat i la crisi en un llenguatge tan
naturalista, que ja no me'ls puc imaginar sense semblar paletes. Un naturalisme que contrasta
amb el surrealisme que empren per fer pa amb tomàquet a partir de càlculs físics, tot muntant un
dispositiu rotllo professor Franz de Copenhague.

Constructivo és una proposta divertidíssima però alhora punyent, que es fica amb tot el que cal
amb gràcia. Parlen de la falta de personalitat en la que cauen alguns edificis amb un passat noble,
com aquest mateix de La Farinera, que almenys servia per fer farina: "Diuen que serà un Centre
Cultural. Aquí, quan no saben què fer amb un edifici el converteixen en centre Cultural!" Fins i tot
toquen el crostó al Vaticà, regalant-nos una reproducció impagable del quadre de La Pietat.
Collado parla tota l'estona en anglès se suposa que som turistes- i el Piero ho tradueix al castellà.
Entre ells parlen en italià.

L'hiperrealisme de l'espectacle és el que més enamora. En són conscients: al dossier de premsa,
Luigi Maestrini i Rafael Lanza són els autors, directors i intèrprets. Steiner i Collado tan sols han
collaborat en la dramatúrgia. Esperem que hi hagi en algun lloc algun futur centre cultural per
tornar-los a veure!

SOBRE LA FUNDACIÓ COLLADO-VAN HOESTENBERGHE

La Fundació Collado-Van Hoestenberghe va ser creada com un laboratori independent de creació
escènica amb base a Pontós, Alt Empordà. El col·lectiu practica un optimisme crític basat en la
creativitat i en la recerca d'escenes alternatives. Els seus espectacles celebren la contradicció i la
complexitat humana.



Ernesto Collado (Barcelona 1974) és actor i creador contemporani. Actualment viu en un petit
poble i allí col·labora amb la Societat Doctor Alonso en un centre de creació conegut com Cèl·lula.
És director del festival anual de site-specific MAPA. La seva relació artística amb l'underground
cabaret li va deixar un insaciable desig de comunicar. És un story-teller contemporani.

Piero Steiner (Milano 1961) és un d'aquests artistes que té la capacitat d'empatitzar
immediatament amb el públic. Té la capacitat de jugar entre el drama i la comèdia, rient sempre de
si mateix. Després d'algunes aparicions en programes populars de televisió, interpretant en català,
castellà, francès, finlandès i italià i de treballar amb algunes companyies de dansa teatre decideix
tornar a treballar pel seu compte o en associació amb altres artistes. Es considera a si mateix un
happy man.


