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El ballarí i coreògraf su·
ís Thomas Hauert estre·
na La mesura del desordre, 
peça sorgida de la col·

laboració amb un grup de ballarins 
amb base a Barcelona del Grupo La 
Bolsa. El muntatge s’estrena aquest 
dimarts al Lliure de Montjuïc i es 
podrà veure també dimecres.
 Set ballarins, un home i sis do·
nes, que havien fet tallers amb Ha·
uert hi van anar perquè els guiés en 
la creació de l’espectacle. «Va ser un 
afalac que confiessin en mi. Aprecio 
la seva iniciativa, la seva curiositat 
i les seves ganes de desenvolupar·se 
com a creadors. Si això ha tirat en·
davant ha sigut gràcies a ells», con·
fessa Hauert. Sota la seva direcció 
han buscat moviments nous rebut·
jant aquells que el cos tenia apre·
sos. Hauert treballa a partir de la 
improvisació i de jocs d’estructu·
ració per crear moviments de grup. 

Implicar els ballarins en la presa 
de decisions ha sigut clau per en·
riquir una coreografia en què, mal·
grat el desordre de què parla el tí·
tol, tot està mil·limetrat. Desenvo·
lupar moviments desconeguts per 
al cos forçant els límits físics de ca·
da intèrpret era un dels objectius 
d’aquest treball. Estructurar i cre·
ar noves formes de relació entre els 
diferents individus del grup, n’era 
un altre. «És una obra de dansa abs·
tracta difícil de classificar», declara 
Hauert, que fa quatre anys ja va pre·
sentar al Grec una peça amb Àngels 
Margarit, From B to B.

ESTIMULANT/ Acostumat a treballar 
amb la seva pròpia companyia a 
Bèlgica, «on el ballarí més jove va 
entrar fa 10 anys», ressalta, el pro·
cés a Barcelona amb un equip nou 
ha resultat d’allò més estimulant. 
«En la meva companyia treballem 
sobre experiències prèvies. Hi ha 
una confiança i una manera de fun·

cionar establertes. A Barcelona,  
al no existir res d’això, la creativi· 
tat dels ballarins combinada amb 
els meus procediments a l’hora  
de treballar ha produït una expe· 
riència rica i interessant per a tots». 
Encara que admet que a mesu· 
ra que s’acostava la data de l’estre·
na hi ha hagut cert vertigen. «Però 
això forma part del procés. S’ha 
d’aprendre a ser flexible fins a l’úl·
tim minut».
 Aconseguir reunir els set intèr·
prets, el seu director i l’equip tèc·
nic ha sigut un dels principals des·
afiaments del projecte, una copro·
ducció que també es veurà a Suïssa 
i Bèlgica. L’altre, assimilar el mèto·
de d’Hauert. «El meu treball és molt 
laboriós. Per trobar noves formes 
de moviment primer s’ha d’enten·
dre com ens movem», comenta. «No 
assajo mitjançant la repetició, sinó 
amb la improvisació, i això implica 
moltes hores de feina fins que tro·
bes el que busques». H 33 Alguns intèrprets creen un eixam dinàmic durant un assaig. 
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Desordre calculat 
amb Thomas Hauert
3El suís col·labora al Grec amb ballarins de Barcelona

Festival d’estiu de Barcelona  LLL

SOPAR D’AMICS ENTRE VESTIGIS ARQUEOLÒGICS

Primer va ser el continent i des·
prés el contingut. Ramon Simó, 
director del festival Grec, va pro·
posar al dramaturg Pablo Ley i al 
director Josep Galindo que estre·
nessin la primera producció de la 
Companyia Eòlia –integrada per 
actors formats a l’escola del ma·
teix nom– al Museu d’Arqueolo·

gia. L’evocatiu espai de Montjuïc i 
els esdeveniments de l’actualitat 
els van inspirar Digue’m la veritat, un 
«thriller metafísic, en la línia de la sè·
rie Lost», que llança una mirada al 
passat per avisar sobre el futur que 
ens espera. El museu acull l’espec·
tacle fins al 18 de juliol i hi perme·
trà amb la mateixa entrada l’accés 
abans de la funció en visita con·
certada. 
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 Els creadors s’han servit del sin·
gular escenari per cuinar una in·
triga que transcorre durant un so·
par temàtic al Museu d’Arqueolo·
gia. Una arqueòloga convida els 
seus amics a un àpat amb ingredi·
ents prehistòrics. Assisteixen a la 
vetllada una traductora d’àrab, un 
enginyer reconvertit en missioner, 
una cooperant d’una oenagé, una 

corresponsal, un fotògraf de 
guerra i un aviador mili·

tar. Quatre d’ells com·
parteixen el misteri 
d’un episodi ocorre·
gut durant un viatge 
a la vall d’Hunza, a la 
frontera entre l’Índia 

i el Pakistan, que desen·
cadenarà la trama fins a 
un sorprenent final.
  Los elegidos hauria si·
gut un títol més expli·
catiu, convenen Ley i 

Galindo, un tàndem que ha treba·
llat la memòria històrica en obres 
com Homenatge a Catalunya. Aques·
ta vegada van optar per una his·
tòria «de personatges blancs amb 
què treballar la violència inter·
na del món». Déu, la religió, les 
pors, l’amistat, l’amor, la política, 
la cultura i el fanatisme seran al·
guns dels temes sobre la taula en 
una obra que reflexiona també so·
bre la construcció de la veritat.
 Tasio Acezat, Cristina Blanco, 
Sònia Espinosa, Rai Borrell, Eugè·
nia Manzanares, Kathy Sey i Toni 
Soldevila integren la nova Com·
panyia Eòlia, que estarà ober·
ta a altres incorporacions (tam·
bé d’autors i directors) en futurs 
projectes. «Volem donar visibili·
tat a l’escola i recolzar els que s’hi 
han format», resumeix Galindo, 
director del centre, que ha com·
plert 15 anys. H 

Intriga metafísica 
al museu
Pablo Ley i Josep Galindo firmen el ‘thriller’ ‘Digue’m 
la veritat’, amb què debuta la Companyia Eòlia

Cristina Blanco i Tasio Acezat, en l’obra.


