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Sidi Larbi (al centre) presenta una coreografia amb quelcom de crit d’alerta sobre la nostra manipulada desinformació quotidiana. FOTO: FILIP VAN ROE

Que Babel sigui el títol d’un
dels espectacles més aplau-
dits del brillant coreògraf i
magnífic ballarí Sidi Larbi
Cherkaoui, ja diu força, tant
sobre la manera de treba-
llar com sobre els interes-
sos temàtics d’aquest ciutadà
belga fill de paremarroquí
i de mare flamenca. Tam-
bé els orígens d’un creador
que, quan era nen, assistia
a l’escola alcorànica mentre
alhora estudiava dibuix par-
tint de la pintura dels grans
mestres flamencs, resulten en

aquest cas ben significatius.
Sidi Larbi sempre s’ha sen-
tit ben a gust dins les torres
de Babel artístiques que per-
meten barrejar llenguatges
aparentment molt distants i
trobar, entre aquests, fils con-
ductors de vegades insospi-
tats. D’això anava precisa-
ment Babel: de la inquietud i
la suspicàcia que provoca ini-
cialment trobar-te al bell mig
delmaremàgnum idiomàtic
i cultural i de la riquesa co-
municativa que es produeix
quan som capaços de contro-
lar les pors inicials i trobar
un llenguatge comú. Partint

RAMON OLIVER

FRACTUS V

COREOGRAFIA: SIDI LARBI CHERKAOUI. CIA, EASTMAN. INT.: SIDI LARBI CHERKAOUI,
DIMITRI JOURDE, JOHNNY LLOYD, FABIAN THOMÉ FUTEN, TWOFACE. DATA: DEL 14
AL 17/1. LLOC: MERCAT DE LES FLORS. LLEIDA, 59. METRO: POBLE SEC (L3). TEL.: 932
562 600. HORARI: 20.30H; DG., 18H. PREU: 25 EUROS.• Mercatflors.cat
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LA DANSA DE SIDI LARBI CHERKAOUI I EL PENSAMENT DE NOAM CHOMSKY ENS ALERTEN, AL MERCAT DE LES FLORS,

SOBRE ELS DIVERSOS PERILLS D’UN MÓN EN QUÈ COSTA MOLT SEPARAR LA INFORMACIÓ DE LA MANIPULACIÓ

Tot plegat no és altra cosa que
propaganda política i social!

d’aquesta convicció i d’un do-
mini del llenguatge de la dan-
sa contemporània adquirit en
gran mesura al llarg dels anys
que va passar sent membre
de la ja mítica companyia Les
Ballets C de la B fundada
per Alain Platel, Sidi Larbi ha
protagonitzat hipnòtics duets
amb el flamenc deMaria Pa-
gés (Dunas) o la dansa kathak
d’Akram Khan (Zero Degrees),
ha compartit escenari amb un
grapat de monjos shaolin (Su-
tra) i ha reinventat el Bolero
de Ravel amb la col·laboració
de la cèlebre performer Mari-
na Abramović.

Per créixer, cal fracturar-se
Després de tot el que he dit,
ja no us pot estranyar gaire
saber que a la proposta que
ara trobareu alMercat de les
Flors (una de les imprescin-
dibles de la present tempo-
rada coreogràfica) Cherka-
oui compartirà escenari amb
un francès (Dimitri Jourde)
que es va posar a ballar des-

prés d’haver passat pel món
del circ, un espanyol nas-
cut a França (Fabian Thome)
que ha viscutmoltes hores
flamenques al costat de Jo-
aquín Cortés i Rafael Amar-
go, un alemany (PatrickWi-
lliams Seebaher, altrament
conegut per Twoface) que ha
participat en moltes bata-
lles urbanes de hip-hop, i un
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SEMBLA QUE RIGUI
És el que tenen els cadàvers: si
cauen en bones mans a l’hora de
fer la seva darrera aparició, fins
i tot pot ser que acabin fent més
goig que les persones vives que
havien estat poc abans. Especi-
alment, si es tracta de cadàvers
que han tingut una mala mort i
que s’ho han pensat molt abans
de fer el trànsit definitiu. Llavors,
aquests amics i familiars, que
han contemplat pas a pas la
decadència del viu o la viva, no
poden deixar de manifestar el
seu entusiasme davant la feina
reparadora dels especialistes en
la matèria. Que potser trobeu
que estem entrant en terrenys
massa morbosos? Doncs millor
que us aneu preparant, perquè
el monòleg que ara ens presenta
Mont Plans, i que ella mateixa
ha contribuït a escriure, no gasta
manies a l’hora d’apropar-se
a la mort sense renunciar a
l’humor a què ens té acostumats
aquesta estupenda actriu, però
sense renunciar tampoc a parlar
clarament sobre un tema que,
per poc que puguem, intentem
sempre esquivar com qui no vol
la cosa i mirant cap a una altra
banda. El cas és que a l’especta-
cle de la Plans, mirem cap a on
mirem, sempre acabarem topant
amb la mort. Això sí: amb molta
musiqueta pel mig (Serrat,
Raimon, Marc Parrot, Pere
Tàpies i els mestres de l’opereta
britànica Gilbert & Sullivan
s’encarreguen de la banda
sonora), amb moltes rialles que
conviden a la distensió, però
sense poder amagar-se mai de
la seva aclaparadora presència.
Una presència que, a més a més,
i tal com ens recorda l’espec-
tacle, es pot presentar amb
múltiples variants, perquè de la
mateixa manera que hi ha una
mort física també hi ha una mort
social i una mort sentimental, i si
les tres vénen a coincidir, ja has
begut oli. Tot i que la Júlia Català
i Verdaguer, la centenària prota-
gonista del monòleg, comença a
dubtar que com a mínim la mort
biològica l’afecti a ella: una dona
que ha sobreviscut a nou papes
de Roma i a la mateixa Marilyn
Monroe no té per què posar-se
a morir ara com si res. D’ÒSCAR
CONSTANTÍ I MONT PLANS. DIR.
MUSICAL: EFREM GARCIA SALI-

NAS. INT.: MONT PLANS. DATA:
DEL 13/1 AL 7/2. LLOC: LA SECA
ESPAI BROSSA. FLASSADERS,
40. METRO: JAUME I (L4). TEL.:
933 151 596. HORARI: DE DC. A
DS., 20H; DG., 18H. PREU: 7-15
EUROS.• Laseca.cat

CINC
I el que tenen en comú els cinc és
una passió pel teatre musical del
tot compartida amb els creadors
d’aquesta proposta. Ells, els
intèrprets de l’espectacle, han
començat ja a fer les seves
primeres passes (en alguns casos
n’han fet unes quantes més) en
el món dels musicals. Però els
personatges que interpreten
estan encara a l’espera d’una
oportunitat que potser arribarà
o potser es quedarà en un pur
somni. En qualsevol cas, les
seves esperances en aquest
terreny, com també les seves in-
quietuds emocionals i sentimen-
tals, serviran per anar armant
un muntatge que aglutina un
grapat de temes que pertanyen a
un grapat de musicals clàssics, o
no tan clàssics encara però camí
de ser-ho d’aquí poc: a l’esce-
nari ‘West Side Story’ o ‘Annie’
conviuran amb obres tan recents
com ara ‘Something Rotten’ o
‘The Bridges of Madison County’.
Amb una peculiaritat: ni els
temes que coneixeu molt bé ni
els temes que descobrireu ara
sonaran com van sonar quan es
van escoltar per primer cop en
un teatre. D’això se n’encarrega

Marc Sambola, que vam conèixer
al seu moment com a director
musical de dos espectacles que
treien molt de profit del món
de la copla (‘Ojos verdes’ i ‘Le
llaman copla’), però que ja va
demostrar amb ‘Tan bonica
aquesta nit’ –i juntament amb el
mateix Marc Vilavella que aquí
intervé com a coach actoral– la
seva capacitat per rellegir molt
lliurement partitures emblemàti-
ques de Broadway i el West End.
Per assumir un repte com aquest
calia també un director escènic
que conegués fil per randa els
entrellats del gènere. I qui pot
dubtar que David Pintó (‘Mares i
filles’, ‘Over the Moon’) pertany
a aquesta categoria? ARRANJA-
MENTS I DIR. MUSICAL: MARC
SAMBOLA. ADAPTACIÓ I DIR.:
DAVID PINTÓ. INT.: LAURA DAZA,
MARC FLYNN, JAN FORELLAT,
SYLVIA PAREJO, JUDITH TOBELLA.
DATA: FINS AL 24/1. LLOC:
VERSUS TEATRE. CASTILLEJOS,
179. METRO: GLÒRIES (L1). TEL.:
932 323 184. HORARI: FINS AL
3/1, DV. I DS. 19.30 I 21.30H I
DG., 18 I 20H; A PARTIR DEL 8/1,
DV. I DS., 22H I DG., 20H. PREU:
20 EUROS.• Versusteatre.com

LA BOHÈMIA
De ben segur que Palau i Fabre
–ell mateix, tan bohemi quan
calia com el seu admirat Picasso,
i ben donat sempre que podia a
practicar la transgressió literària
en totes les seves facetes– hauria
estat ben content que La Seca

inaugurés un espai que porta el
seu nom tot obrint-li les portes
a la bohèmia parisenca de fa
més d’un segle. Una bohèmia
per la qual es movien fent el
bandarra un grapat de creadors
de totes les espècies als quals ara
ni gosaríem apropar-nos de tan
mitificats com els tenim: qui sap
si al seu moment, si ens els ha-
guéssim trobat pel carrer passats
d’absenta sense conèixer el seu
gloriós futur, no ens n’hauríem
apartat. I una bohèmia a la qual
han retut homenatge escrip-
tors com ara Henry Murguer
(autor de la fundacional novel·la
‘Escenes de la vida bohèmia’),
compositors com ara Giacomo
Puccini (responsable de la parti-
tura de ‘La bohème’) i cineastes
com ara Baz Luhrmann (director
del musical ‘Moulin Rouge!’). I
precisament, la música és el fil
conductor d’aquesta proposta
escènica en la qual, melodia rere
melodia, podrem reconstruir tots
els arquetips d’un món bohemi
en què coincidien l’alegria de
viure amb la misèria capaç de
conduir a la mort per inanició, i
la creativitat desfermada amb
el fracàs artístic més absolut.
DIR. I DRAMATÚRGIA: AGUSTÍ
HUMET. INT.: XUEL DÍAZ, ÚRSULA
GARRIDO, VÍCTOR VELA. DATA:
DEL 8 AL 24/1. LLOC: LA SECA
ESPAI BROSSA. FLASSADERS,
40. METRO: JAUME I (L4). TEL.:
933 151 595. HORARI: DV. I DS.,
21.30H; DG., 19.30H. PREU:
12 EUROS.• Versusteatre.com
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Els cinc bojos pel musical, reunits a l’espectacle ‘Cinc’. FOTO: JAUME ARAGAY

nord-americà (Johnny Lloyd)
que abans d’arribar també ell
al món del hip-hop es va es-
pecialitzar en el lindy hop,
una forma de ball per pare-
lles a ritme de swing que feia
furor a la Nova York dels bo-
jos anys vint del segle XX.
I, esclar, per posar música a
un conjunt tan heterogeni, fe-
ia falta afegir-hi un cantant i
percussionista japonès (Sho-
go Yoshii), un cantant i músic
coreà (Woojae Park) i un indi
especialitzat a tocar el sarod

(Soumik Datta). Tots plegats,
intentant demostrar, segons
paraules del mateix Sidi Lar-
bi, que les fractures naturals
resulten necessàries, perquè
fan créixer i enforteixen.

Com resistir-se al bombardeig
En canvi, hi ha una altra me-
na de fractura que debili-
ta i empetiteix. I d’aquesta
mena de fractura n’ha parlat
molt el llegendari lingüis-
ta Noam Chomsky, el pare
de la gramàtica generativa,
les idees del qual han ins-
pirat aquest espectacle. Tal
com ho veu Sidi Larbi després
d’haver llegit molt Chomsky,
l’individu està actualment
sotmès a un bombardeig
constant de propaganda po-
lítica i social que obstaculit-
za notablement la seva capa-
citat per informar-se.
Els mitjans per obtenir

aquesta informació estan al
seu abast, però, per separar
el gra de la palla, calen un no-
table esforç constant i una
gran dedicació, perquè els
intents demanipular la in-
formació que rebem per con-
vertir-la en pura propagan-
da també són constants. Com
diu el mateix Chomsky, cal
ser una mica fanàtic, si es vol
entrar a comparar “les menti-
des d’avui amb les filtracions
d’ahir”. I d’això se’n benefici-
en els amos de la propaganda,
conscients que a tots plegats
ens manca temps, energia i
ganes per ficar-nos en aques-
ta tasca monumental.

A L’ESPECTACLE HI
CONVIUEN CREADORS
DE VUIT NACIONALITATS
DIFERENTS, INCLOSOS
TRES MÚSICS QUE
ANTERIORMENT HAN
COL·LABORAT AMB SIDI
LARBI CHERKAOUI


