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Demà mateix s'estrena al Barts Blam! una increïble exhibició de teatre físic del més potent, que ve
avalada per un èxit aclaparador als llocs on s'ha representat. És creació de Kristján Ingimarsson,
director de la Kristján Ingimarsson Company, resident a Dinamarca, que va crear l'any 1998. Els
programadors del Barts van veure l'obra a Itàlia ja fa mesos, en van quedar fascinats i, des de
llavors "hem estat movent tot el que hem pogut per aconseguir portar-los." Ja els tenim. I es
quedaran fins al 25 d'octubre.

L'espectacle no hauria de ser apte per a la gent que treballa a despatxos o altres feines que els
puguin semblar avorrides, ja que dóna idees. L'excusa argumental són quatre oficinistes tres, i el
cap- que comencen a tirar-se clips i altres objectes per passar l'estona, fins que la cosa puja molt
de nivell i es poden tirar de tot. El joc escènic es converteix en acció. "Comencen a jugar imitant
les pellícules d'acció, westerns, karaoke i altres gèneres, però sempre amb molt d'humor. El jefe
els veu i s'hi afegeix, però no en sap... Tots quatre són estereotips de pellícula: el guapo o heroi,
l'home d'acció, el lleig i el dolent (el jefe), encara que, al final, tots són superherois," explica
Ingimarsson.

El creador confessa que és un enamorat de les pellícules d'acció i del seu llenguatge eminentment
físic. "He intentat transcriure aquest llenguatge a escena, al directe. I se'm va acudir una oficina,
perquè és un lloc tot reglamentat, ple de rutines." Diu, però, que no pretén només mostrar acció,
també vol "despertar a la gent i que cadascú s'hi identifiqui en algun moment i desperti el seu propi
heroi i s'hi reconegui. I sobretot que rigui, que passi una bona estona." Ingimarsson, que ja tenia
clar que volia treballar en aquest camp, va convocar els seus amigotes per anar al cinema a veure
pellícules d'acció, per acabar-se d'inspirar i demanar-los el parer. I s'ho van passar pipa, ésclar!

Amb tot, hi ha més. Són moviments físics molt ben triats, que sorgeixen de l'acrobàcia i altres
llenguatges de circ. Entre d'altres coses, Ingimarsson adjudica l'èxit a que "el llenguatge físic és
universal, tothom l'entén. I crec que Espanya és el bressol del teatre físic!" No deu ser només per
això. Les referències a les pellícules més conegudes són clares i la gent els reconeix. Hi ha
moments Jackie Chan, Bruce Willis, Antonio Banderas... "Els més coneguts van sols, dels altres
en fem un mix", diu.

QUATRE BONS ESPECIALISTES

Som al Barts, que, a banda de la roda de premsa, ens han convocat per fer-nos un tastet de
l'espectacle. A l'escenari, un despatx realista, amb mampares, ordinadors, la inevitable planta de
interior, una font d'aigua, una paperera... "El cinquè intèrpret és l'escenari", apunta el director. Les
escenes passen majoritàriament al davant d'aquest muntatge, que les taparia. Però hi és perquè
ells es mouen pels passadissos i hi fan les seves acrobàcies, encara que sigui de paret a paret.

Però això no ho pot fer qualsevol. L'espectacle té una durada de poc més d'una hora, però intensa.
Els protagonistes són Janus Elsig, Lars Gregersen (acròbata); Eos Karlsson (especialista de
cinema doblatge d'escenes perilloses- i també ballarí de dansa acrobàtica i Anders Skat, que
treballa en circ contemporani i està especialitzat en acrobàcies i màstil xinès. Cal d'ells ha pres mal
des de que es va estrenar l'espectacle (any 2012): "En saben molt! Es farien mal si comencessin
en fred, però això no ho fan. Són grans professionals!" De tota manera hi ha un especialista en



cops i altres accidents, per si passés alguna cosa.

Pel que fa a la música, no està creada expressament sinó que s'inspira en les pellícules. Han
preparat, això si, 698 efectes de so que es van tirant contínuament.

Estrenat el 2012 a Dinamarca, Blam! va ser descobert ben aviat per la Glynis Henderson
Productions, una productora anglesa que es va afegir com a coproductora i se'ls va emportar al
Regne Unit. Al West End de Londres van fer 24 sessions seguides. Després van anar a Edimburg,
a Corea, Istambul, Islàndia, Noruega, Itàlia, Suïssa, Holanda, Bèlgica, Dinlàndia, Nova Zelanda i
Corea del Sud.

SOBRE LA KRISTJÁN INGIMARSSON COMPANY

Kristján Ingimarsson Company, coneguda formalment com Neander i fundada l'any 1998, és una
companyia de teatre físic que ha realitzat gires per tot el món sota la direcció artística de l'actor i
director Kristján Ingimarsson. Les seves produccions mostren una expressió física illimitada i una
curiositat i capacitat d'inventiva sense precedents. BLAM! ha estat aclamat per públic i crítica i ha
aconseguit omplir teatres internacionals com per exemple el Peakock Theatre de Londres o
l'Edinburgh Fringe Festival, on va tenir molt èxit l'any 2013 i on ha tornat a ser programat en
l'edició d'aquest any. BLAM! és més que un espectacle, és una cultura, un llenguatge propi, una
perfomance sense paraules que ofereix una experiència plena d'acció, totalment imaginativa i
absolutament innovadora.

Des de l'any 1998 la companyia ha produït BLAM! (2012), Fools Of The World Unite (2011), Big
Wheel Café (2010), CREATURE (2008), The Savior (2007), My Head (amb Paolo Nani, 2006),
Blow Job (2005), The Art of Dying (amb Paolo Nani, 2003), Poodle (2000) i Mike Attack (1998).


