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Viatgea
l’interior

ElTNCacull ‘Unamujer
entransparencia’, creat
idirigitperEvaHibernia

T.B.
BARCELONA

Eva Hibernia estrena diven-
dres el seu treball correspo-
nent al Projecte T6 del TNC.
És d’un alt contingut poètic
i plàstic, explora l’interior
de l’ésser humà i visita dife-
rents estats de consciència.
Es diu Una mujer en trans-
parencia, i l’interpreten Alí-
cia González Laá, David
Vert, Alma Alonso, Susana
Goulart, Alexis Bautista i
Carles Cuevas.

L’argument parteix d’u-
na parella real: una noia
que va perdre l’amor als
20 anys i un noi d’origen
àrab que també ha viscut
la pèrdua de l’amor. Sense
saber-ho, es troben per
emprendre un viatge i
patir un accident. Hi ha
tres personatges misterio-
sos que l’autora anomena
advocats, però no en el
sentit jurídic de la paraula.
“Els dic així perquè són ma-
nipuladors, perquè fan de
mitjancers i estan impli-
cats a evitar la mort de la
parella. Tenen una presèn-
cia molt plàstica”, explica
Hibernia.

La parella de la Clara va
morir als 33 anys. Ella no
vol passar d’aquesta edat i
és en aquest moment que
coneix el noi. L’obra propo-
sa una sintonia entre l’abs-
tracte i el real. El personat-
ge de Clara està dividit en
dues actrius, Alícia Gonzá-
lez quan té 33 anys i Alma
Alonso quan en té 20. La
més jove no vol morir i el
noi s’ofereix a conciliar-les.
Pugen al cotxe i és aquí que
comença la intervenció dels
advocats: “Manipulen el
destí, intenten salvar-los”.

L’argument pot semblar
abstracte, però Hibernia hi
ha barrejat tots els gène-
res: “No és només comèdia,
ni només drama, ni teatre
de l’absurd. Tampoc és un
thriller, però té una mica
de tot”, explica.

Sergi Belbel està molt sa-
tisfet del resultat: “Tot el
que han dit és a l’essència
el T6, que demana creació,
experiència. No és un tea-
tre fet per complaure i di-
vertir. Hi ha tot un món po-
ètic al darrere difícil, arris-
cat, innovador. És creació
viva, en directe”. Hi seran
fins al 17 de febrer. ■

Shen Wei utilitza un mandala fet amb confeti per a l’escenografia de ‘Re’ ■ BRIANA BLASCO

Alícia González interpreta Clara, la protagonista de l’espectacle
que lluita amb els ‘advocats’ pel seu destí ■ DAVID RUANO

Històriesíntimes
d’amoripèrdues
El Tantarantana
proposa un
programa doble
sobre la solitud

T.B.
BARCELONA

Programa doble al Tanta-
rantana amb l’estrena de A
qui li pugui interessar, del
dramaturg australià Dani-
el Keene i Jaula, de l’auto-
ra madrilenya Itziar Pas-
cual. S’han assajat alhora i
s’estrenen alhora amb un
actor comú, Josep Costa.
Aquesta lloable particulari-

tat es deu al fet que són dos
textos curts (35 + 40 min),
que tenen en comú la soli-
tud i la malaltia. Tots dos
pertanyen i tanquen el cicle
De portes endins, centrat
en les relacions familiars,
que el teatre va engegar la
temporada passada.

La vetllada arranca amb
A qui li pugui interessar, di-
rigida per Antonio Simón.
És el drama d’un pare
(Josep Costa) que viu amb
el seu fill deficient (Ferran
Lahoz), un home adult que
només sap dir papa i que té
la percepció del món que
l’envolta només a nivell sen-

sorial. El drama no és
aquest, sinó que al pare li
diagnostiquen càncer i ha
de resoldre el futur del noi.

Per Simón, “Keene té
l’habilitat d’explicar grans
històries amb una gran
simplicitat, una caracterís-
tica molt difícil al teatre, i
sap mostrar la naturalesa
humana amb una poètica
especial”. La situació deter-
mina una espiral de deses-
peració amb un final sor-
prenent que planteja l’im-
portant que és estimar. “És
una història d’amor entre
pare i fill molt emotiva. Per
mi, cada assaig ha estat un

viatge emocional, perquè
he hagut de crear un perso-
natge sense raonament,
només emoció. Ha estat
una experiència única”, diu
Ferran Lahoz.

La gàbia de l’Alzheimer
Ricard Gázquez és el direc-
tor de Jaula, una altra his-
tòria tràgica a l’entorn d’un
afectat d’Alzheimer (Josep
Costa). “L’argument fa un
paral·lelisme entre la malal-
tia d’una persona que hi
queda tancada amb tots els
seus records, i la pèrdua de
la memòria històrica”.
L’home viu amb la seva
dona (Àngela Jové) i tots
dos són personatges d’es-
querres que han viscut
l’exili. “La dona el guia però
veu com el va perdent. I es
parla de l’oblit, dels que van
lluitar i marxar i que, si es
perd la memòria, hauran
desaparegut”, diu Gázquez.

Són al Tantarantana fins
al 10 de febrer. ■

RespiraralTibet
ElcoreògrafxinèsShenWeiseràquatrediesal
Mercatde lesFlorsambduespeces inèditesaEuropa

Teresa Bruna
BARCELONA

El Mercat de les Flors ha
aconseguit portar a Barce-
lona –ep, només del 24 al
27 de gener!– el coreògraf
xinès Shen Wei, figura de
talla internacional, ins-
tal·lat a Nova York des de fa
13 anys. És un creador ab-
solut, capaç d’extreure tots
els moviments possibles
del cos a través de diferents
tècniques. Admirat per
Orient i Occident, els xine-
sos l’han fitxat per treba-
llar a l’equip creador del
concepte de la cerimònia
dels Jocs Olímpics i també
per dirigir les coreografies
que es mostraran en el
marc de la inauguració.

Shen Wei ha escollit Bar-
celona per a l’estrena a Eu-
ropa de l’espectacle Re,
creat a partir de la seva es-
tada al Tibet. Es completa
amb The Rite of Spring (La
consagració de la primave-
ra), estrenada el 2003 a
l’American Dance Festival i
també inèdita a Europa.
“Són dues peces molt dife-
rents que mostren dues
tècniques del cos en movi-
ment. Tenim sis o set pro-
grames amb altres tècni-
ques i espero tenir l’ocasió
de poder-les continuar mos-
trant. Barcelona és una ciu-
tat emocionant”, diu Shen.

La característica que di-
ferencia Re del que ha fet
fins ara és la respiració. “El
Tibet és molt amunt i costa

respirar-hi. Hi falta oxigen.
La gent allà té un altre tem-
po, es mou i respira més a
poc a poc. Els càntics dels
monjos estan coordinats

amb la respiració, les veus
són més greus i sembla com
si el seu centre de gravetat
fos més avall, sota l’esque-
na”, explica. Per mostrar
aquesta puresa i la profun-
ditat de sentiments, l’es-
pectacle inclou la veu d’una
monja tibetana que canta a
cappella. “La seva respira-
ció dóna el ritme als balla-
rins. Normalment canta en
directe, però no ha pogut
venir a Europa”.

La consagració de la pri-
mavera és molt diferent. És
un treball energètic, amb
molta passió. “Utilitzem el
cos a partir de les articulaci-
ons, no de la massa muscu-
lar. La força surt de dins i el
resultat és més vigorós”.
L’energia interna és una

eina molt poderosa que per-
met utilitzar fins i tot el
bombeig de la sang.

Un artista total
Shen Wei s’ocupa de l’esce-
nografia, del vestuari i fins
i tot del maquillatge dels
seus espectacles. “Intento
traduir al moviment la me-
va manera d’entendre el
món, combinant les meves
experiències personals en
diversos àmbits. Gràcies a
la meva experiència en al-
tres arts visuals, he après a
entendre tot el procés i fer
que encaixi. I m’he estalvi-
at molt de temps d’explicar
a un altre el que vull, anar-
ho canviant... Hi dedico el
temps que calgui, però des-
prés ja està”. ■

“Intento traduir
al moviment la
meva manera
d’entendre el
món, combinant
experiències”


