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D
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És la segona vegada que la 
ore gra a noruega na C ristel  

ens visita  i en aquest estival 
re o a per partida do le  

amb l’obra de teatre Aquil·les o 
l’estupor oprodu i  del re  
l’Institut del Teatre i la Fundació 
Noruega de Compositors, en 
col·laboració amb IT Dansa; i 
amb The Guest, una creació  
estrenada a Oslo el gener 
passat per la seva companyia, la 
Zero Visibility Corp.

Christel té un talent innat pel 
moviment musical, hiperfísic i 
alhora arregat de dramatisme, 
per la qual cosa les seves obres 
sovint s’han llegit amb 
referències literàries. Aquest 
cop és ella matei a qui pren un 
clàssic d’Albert Camus, la seva 
novel·la L’hôte, com a punt de 
partida. Com en català, en 
francès, hoste’  significa tant 
convidat com amfitrió, i aquest 
tema em va inspirar”.

Després hi ha tota la història 
de la novel·la sobre l’ocupació 

d’Algèria i la necessitat de 
prendre partit. l rerefons que 
hem utilitzat és la proximitat i la 
intimitat de la situació entre el 
professor i el presoner àrab de la 
història de Camus, que finalment 
és la relació entre un convidat i el 
seu amfitrió”. De la història se’n 
desprèn la impossibilitat de ser 
neutral.

odria tractar se d’una 
experiència personal o d’una 
situació social, però per a 
Christel és gairebé la mateixa 
cosa Com pots no parlar 
d’immigració avui? Alguns dels 
ballarins de la companyia han 
viscut les seves pròpies històries 
d’immigració de manera sovint 
difícil. Jo mateixa, que mai no he 
estat immigrant ni refugiada, em 
moc constantment per tot el 
món, i això et du a pensar sobre 
quan ets convidat, quan ets 
amfitrió, i quant de temps ha de 
passar perquè un convidat arribi 
a pertànyer al lloc i es converteixi 
en amfitrió”.

No és una idea abstracta, la de 
territori. En totes les seves 
peces, l’espai físic és molt 
important. A partir de l’espai 
m’imagino qui pot habitar lo i què 
hi fa. En aquesta ocasió havia de 
ser un espai tancat, amb el 
p blic molt proper, per convertir
lo en testimoni sense possibilitat 
d’interacció”. Espectadors de 
relacions complicades entre els 
dotze ballarins de la companyia, 
cadascun amb un personatge 
definit. “Sempre busco 
personatges a l’escenari, no 
me’n sé estar: el lladre, l’amant, 
el perdedor, el guiar...”. erò tota 
la concreció d’espai i 
personatges no evita una lectura 
personal de cada espectador.  
“Quan vam actuar a Belgrad, 
se’n va fer una lectura política. 
Depèn de si la vols llegir en un 
context determinat”. I vosaltres, 
de quina banda us posareu?

The Guest serà al T. Lliure: 
Montjuïc el dc. 22 i el dj. 23.

PENSAMENTS

PATRONS
“Vam tenir unes residències de 

creació a Portugal i, com les rajoles 
portugueses o les andaluses, que 

estan plenes de repeticions, la 
primera part de l’obra es basa en la 

repetició de patrons”.

VIATGES 
“Com pots no parlar d’immigració 
avui? Alguns dels ballarins de la 
companyia han viscut les seves 

pròpies històries, i jo mateixa, sense 
ser immigrant ni refugiada, em moc 

constantment per tot el món”.

MANTRES 
“La relació entre música i dansa és 
molt propera. La primera part és 

dels DJ Demdike Stare, amb alguns 
fragments que són com un mantra en 
què els personatges queden atrapats, 

sense poder escapar”.

Dansa
De situacions i decisions
InaChristel coreogra a la novel·la de Camus ’hoste’ i 
ens obliga a prendre partit. er Bàrbara Raubert

Coordina  
Andreu Gomila

agomila@timeout.cat 
@andgomila
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