
54 LAVANGUARDIA DIMARTS, 29 SETEMBRE 2015

Teatreperacaçadors
d’experiències

Fira Tàrrega i el TNT són focus d’una creació
que busca una altra relació amb el públic

JUSTO BARRANCO

Barcelona

N
o és la Fira de
Tàrrega, que va
acabar fa escas
sos dies, i tot i
això aquest di
vendres el festi

valTemporadaAltadeGironaobre
la seva 34a edició amb un especta
cledecarrer.Ambungranespecta
cle de foc que permetrà a tot el pú
blicquevulgui sumars’hi recórrer
el cor de la ciutat d’unamanera di
ferent. Ho oferirà la companyia
francesa Carabosse, que ha estat
habitual deTàrrega. Amés, aques
ta mateixa setmana, dijous, co
mença a Terrassa el festival TNT
de noves tendències escèniques,
que inclou, entremoltsd’altres, es
pectaclescomEntretazas,ocomEl
paseo de Robert Walser de Marc
Caellas iEstebanFeunedeColom
bi,enelsqualselsespectadorstam
bé recorren la ciutat a través de la
miradad’altres.
Si aquestsmuntatges sónels que

més òbviament s’allunyen del tea
tre convencional d’una gran sala

ambbutaquesiunescenariambte
ló de vellut en el qual s’ofereix una
obra de text –de preferència un
clàssic–ambpresentació,nusides
enllaç, sens dubte són només una
mostra del teatre fortament expe
riencial quehaemergit, potser tor
nat, amb força els últims anys. En
algunesobreselpúblicparticipade
molt diversesmaneres, de vegades
seient a taula al costat dels actors o
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públic, la majoria de les vegades
bastantmés jove que lamitjana de
lacartellera.
Res estrany. Com explica Gilles

Lipovetsky en un dels seus últims
llibres, La estetización del mundo
(Anagrama), “ha nascut un indivi
du estètic de nou encuny que vol
viure moments de plaer, desco
briment o evasió. Un hiperconsu
midor bulímic de novetats que ha
absorbit els valors promoguts pels
artistesbohemisdelXIX:hedonis
me, creació i autorealització, au
tenticitat, expressivitat, recerca
d’experiències”. Però, quin re
corregut té aquest teatre? Quina
relació amb el que feien La Fura
delsBaus i altres grupsals setanta i
vuitanta? Què busca l’espectador?
I, per què li costa d’arribar a Bar
celona?
Jorge YamamSerrano, actor,

director i autor, creador d’obres
com l’exitosa Que vaya bonito de
Teatrodecerca –que se celebrava
originàriament en un terrat real i
en la qual el públic es convertia en
els convidats d’una festa d’aniver
sari i viviadesdedinsundrama fa
miliar–, diu justament que avui

performers. Altres muntatges te
nen lloc en espais gens convencio
nals–elqueesdiusitespecific–,des
d’un terrat fins a una vella fàbrica
abandonada, com Constructivo,
d’Ernesto Collado, una crítica a
garrotades contra l’especulació
immobiliària.Enaltresobreselpú
blic pul∙lula per la sala mentre té
lloc el muntatge, a d’altres els ac
tors estan sempre entre el públic i

d’altres encara ofereixen un viatge
ambelsactorsperlesestancesd’un
edifici o les entranyes d’un teatre.
El component físic és important. I
la barreja de gèneres, de discipli
nes.I lesnovestecnologies.Untea
tre experiencial on es poden in
cloure les petites sales que han
emergitaquestsúltimsanys,comla
FlyHard o El Maldà, en les quals
l’alè dels actors gairebé arriba al

Una imatge de La cena del rey Baltasar, que es va poder veure a Tàrrega i on alguns espectadors eren part dels comensals
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roel amb Cuando todos pensaban
quehabíamosdesaparecidocomun
dels protagonistes –a l’obra es bar
reja la festiva visió mexicana dels
morts amb la gastronomia i al final
el públicmenja el que s’ha cuinat–,
constata que hi ha hagut un canvi
en els últims anys i que els progra
madorscontractenmésaquestses
pectacles. “Es busquen productes
més personalitzats, de veritat, que
es visquin experiències”. A Barce
lona capital, paradoxalment, costa

queentrin.“Latemporadateatrala
Barcelonanotémoltd’experimen
tal ni molt de risc, encara que en
obrirse sales tipus Hiroshima o
FlyHards’estàoxigenant.Festivals
com el TNT o Tàrrega són vitals
per poder experimentar amb els
formats, elspúblics”.
Justament el director artístic de

Fira Tàrrega, Jordi Duran, un dels
impulsors d’aquest teatre en l’ac
tualitat, creu que no es tracta d’un
fenomennou, però que cada gene
ració té dret a versionar a la seva
manera el que s’ha fet. En aquest
cas hi ha una herència dels vuitan
ta, ja fossin Albert Vidal, La Fura o
Comediants, d’un teatre que es va
fer al carrer i per raons diverses va
acabar a les sales canviant la seva
manera de treballar. “ÀngelsMar
garit ja actuava en habitacions
d’hotel als vuitanta i avui el teatre
torna a sortir del teatre”, recorda.
D’alguna manera, diu, hi ha una
continuació de coses que es van
viureenaquella època.Un tipusde
teatre ambmolta sortida almercat
internacional iqueaBarcelona, re
coneix, no està ben representat a
les programacions, encara molt
“de tresillo”. Ell aposta per una es
cena més oberta, diu, per aquests
muntatges que trenquen la quarta
paret i aposten per un espectador
més actiu, que parlen des de l’en
tranya:“M’agradariaquefospossi
ble que estiguessin a la programa
ció dels teatres públics, com passa
alNationalTheatre,quenotécom
plexos a l’hora de fer obres fora de
la saleshabituals”.
Pep Pla, director del festival

TNT, també creuque engeneral la
creació contemporània necessita
un lloc a Barcelona, com el té a
qualsevol teatre públic francès i
per a tothom. Sobretot en un mo
ment en què aquesta s’ha hagut
d’acostar més al públic i ho ha fet
ambpropostes que barregen l’agre
ieldolçperarribaratothom,nono
més a grupuscles endogàmics. “Hi
ha hagut una necessitat de demo
cratitzar l’espectacle, de fer partí
cip l’espectador, que no només
s’assegui, sinó que li toqui directa
ment el cap i el cor amb emocions.
Un teatre que és enun70%no tex
tual iquearribaespecialmentapú
blics joves acostumats que els par
linaixí,aacabarunespectacle,com
etpotpassar ambElPontFlotant a
Exercicis d’amor, fent una paella
pera tothom”.!

#tuitsdecultura
@ds_paris
Daniel Saldaña París Escriptor

Por favor, que la NASA anuncie que
encontró mis llaves.

@drexlerjorge
Jorge Drexler Cantautor

¡Porprimeravezenmividavoycaminode
Cuba,donde tocaréel3deoctubreenLa
Habana! ¡Nopodríaestarmáscontentoni
másemocionado!

@jorgecarrion21
Jorge Carrión Escriptor

Hace veinte años que una escritora
no gana el premio Nacional de
Narrativa.

@ValeroSanmarti
Valero Sanmartí Escriptor

Fracàs escolar és tenir 30 anys, 1
carrera, 2 màsters i escriure articles
com “Encuentran agua enMarte y
así ha reaccionado Twitter”.

Jan Lauwers inaugura el Terrassa Noves Tendències amb un viatge
per l’arbre genealògic dels seus intèrprets a la recerca de la identitat

Nacionalitat?Punk
MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

Inacabable. El festival
TNT –de l’1 al 4 d’octu
bre– és aquest any in
abastable,ambmésartis
tes internacionals que

mai, més coproduccions, espais,
programadors i teatre de carrer
que mai. Cap altra proposta de
caràcter inclassificablenoaspira
ambtantagosadiaaarribaratots
els públics, això és, al públic fa
miliar, ia ferseatractivaatota la
ciutat. El primer d’aquests artis
tes que investiguen nous llen
guatges escènics és el molt con
sagrat Jan Lauwers, director de
teatre i dansa belga, que estrena
aEspanyaelseuúltimespectacle
amb Needcompany, The blind
poet (El poeta cec), un viatge de
mil anys per l’arbre genealògic
delsseuspropisperformersamb
què pondera la noció d’identitat
a l’Europa multicultural d’avui
dia.Elpoetacecés,percert,Abu
a l’‘ala alMa’arri, un àrab que va
viure als segles X i XI, així com
Wallada bint al Mustakfi, anda
lusí del segle X. Tots dos descri
uen unmón en què les dones te
nien poder, l’ateisme era comú i
Paríseraunllogarret.Sensdubte
la història l’expliquen els vence
dors. I sónhomes.
Així arrenca un festival que

porta 25 espectacles amb 55 re
presentacions, i quepotencia les
coproduccions: 15 en total, 9 de
les quals són estrenes. El Conde
de Torrefiel, per exemple, com
panyiaapadrinadapelTNT,pre
senta tres peces un mateix dia:
La posibilidad que desaparece
frente al paisaje,més dues peces

que sorgeixen del procés d’in
vestigació d’aquest espectacle i
queversensobre l’“abismeentre
l’acció massiva i el pensament
individual”. Altres coproduc
cions són l’espectacle de Xavier
Bobés,Cosasque seolvidan fácil
mente, queversa sobre lamemò
ria i es representa per a cinc
únics espectadors (ja es va pre
sentaralGrec);Plafix,LatungLa
La, pel∙lícula d’animació poètica
que firma David Ymbernon; el
westernescènicSusurrandoalos
caballosdeLosMoñekos; l’últim
espectacle d’Insectotròpics titu
lat Compra’m, amb què va obrir
Tàrrega... o elmonument públic
MontutafideMarcel∙líAntúnez.

Aquestes dues últimes crea
cions formen part d’un itinerari
que el TNT anomena “cost ze
ro”, ienelqualespotgaudirtam
bé del que proposen Jordi Galí,
la Compañía Es, LaDinamo o
Ada Vilaró. En el seu espectacle
24 h, que també serà present a la
FiradeManresa,Vilarós’estàas
segudaensilencidurantundiaal
carrer, interactuant amb el pú
blic i el veïnat, però només amb
la mirada i una capsa de guixos.
Una aposta amb què potenciar
l’espaipúbliccomallocdetroba
da idiàleg, i tambéper fervisible
el teixit social.

Tot i això, l’itinerari que defi
neixmés bé aquest TNT2015 és
probablement el que anomenen
“punk”, amb espectacles que
busquen la transgressió. Aquí se
circumscriuen l’esmentat The
blindpoetol’exposicióViaLucis,
que explora elmónde la drama
turga i directora Angèlica Lid
dell. I també Liberté, Egalité,
Beyoncé,delcol∙lectiuPLAYdra
maturgia.Lacitació,ungrafitide
la Rue des Hospitalières Saint
Gervais de París i llegenda per a
samarretes de la firma Gris, és
tambéel títold’unacreacióescè
nica que beu de la dansa, les arts
visuals i “el macarrisme il∙lus
trat”, en paraules d’aquest
col∙lectiu resident al teatre Pra
dillo deMadrid. I n’hi hamés: es
recupera Hostiando a M, d’Ag
nèsMateus, unaperfomance so
bre la violència en la qual va
col∙laborar el festival Grec l’any
passat, iOro, deNazarioDíaz.
“Així comhihaunpla integral

de la dansa, de les arts escèni
ques imusicals,odelcirc, reivin
diquemunplaintegraldelamul
tidisciplinarietat. Som un sector
que necessita una etiqueta per
poder existir; en el futur no serà
necessari, però si tothom en té
menysnosaltres,somalsllimbs”,
diu Pep Pla, director del TNT i
del Centre d’Arts Escèniques de
Terrassa.
Ésunfestivalcadacopmésre

clamat pels artistes. Aquest any
han rebut 500 propostes. Cosa
queelshadut a celebraruna jor
nada de professionals, amb una
caravana de tràilers de petits es
pectaclesa tall de tast iundinar/
fira on els programadors puguin
comprar.!

Una escena deThe blind poet, de Jan Lauwers &Needcompany, amb què obre dijous el TNT

“Reivindiquemun
plaintegraldela
multidisciplinarietat,
elsectornecessitauna
etiqueta”,diuPepPla

l’experiencial no es troba només al
teatre, sinó en tots els àmbits: n’hi
haprouambveureelmónde lapu
blicitat. Recorda que la seva com
panyia va començar fa 11 anys a fer
teatre als salonsde les cases. Enca
raque totvacomençarpercasuali
tat –assajaven en un saló una obra
que tenia lloc en un saló–, explica

quesemprehanbuscatacostarmés
el teatre a l’espectador. “Avui es
buscalaproximitatemocionalamb
els espectadors, hi ha una deriva a
buscar allò experiencial per a l’au
diència”.Ienaquestsentitrealitzar
les obres on succeeixen de debò és
unafegitdepes.“Amblarealitatno
es pot competir, és molt més forta
que la ficció”, somriu. Iell, queestà
a punt d’arribar a l’off deLaVillar

.

Obres com ‘Que vaya
bonito’ es fan en un
terrat i el públic es
converteix en els
convidats a una festa

PeraDuran iPla,
aquestsmuntatgeshan
deseralsprogrames
dels teatrespúblics
barcelonins


