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A la majoria d’artistes els fa por 
repetir-se, però no és el cas de 
Raúl Marcos i Jesús Barranco, 
del col·lectiu Armadillo. “En 
realitat no ens repetim  
–assegura Marcos– perquè són 
variacions tota l’estona”. Ara, 
són moltes variacions i força 
estona; en total, presenten 66 
versions d’una mateixa escena, 
però de manera particular cada 
vegada, durant una hora i mitja. 
“El que és divertit és que cal anar 
inventant la manera de fer 
perquè cada cop sigui diferent”, 
diu Barranco. I així obtenen una 
obra única que ara ens porta la 
sala Hiroshima: 66 ejercicios de 
estilo.

Els d’Armadillo, aquest 
col·lectiu creat el 2005 a 
Segòvia, s’han basat en 
Raymond Queneau i la seva obra 
del 1947 on descrivia una 
situació en un autobús urbà de 
99 formes i òptiques diferents. 

Al seu torn, aquest escriptor 
patafísic s’havia inspirat en l’Art 
de la fuga de Bach, que no és 
altra cosa que una sèrie 
d’exercicis de contrapunt a partir 
d’un sol tema melòdic.

El joc i la norma
Queneau va ser patafísic (d’un 
corrent literari derivat del 
surrealisme i que es guiava per 
les lleis d’excepcions i la raó 
lúdica) abans que oulipià (un 
altre grup que usava les 
restriccions com a motor 
creatiu). I aquesta doble 
estructura –la del joc i la norma– 
és sobre la qual es construeix 
els 66 ejercicios de estilo.

Tot i l’aspecte lúdic, semblaria 
que 66 són moltes vegades per 
repetir una mateixa idea, sigui en 
el terreny formal, artístic o 
escènic. Però encara diuen que 
se’ls fa curt. “Volíem fer-ne 99, 
com Queneau, però durava 

quatre hores i vam pensar que 
seria massa”, diu Marcos.

O sigui que ens trobem amb 
una peça d’una senzillesa 
conceptual absoluta però que 
requereix un mestratge riquíssim 
per part dels seus intèrprets. 
Gest, màscara, dansa, text, 
presència... “Cal ser capaç de 
desenganxar-te d’un estil per 
entrar de ple en un altre”, i així és 
com ens fan un repàs per la 
història dels estils teatrals, que 
acaben aprimant-se, 
desapareixent. “Finalment, un 
estil no és més que un grup de 
persones fent una mateixa 
cosa”. Aquesta fal·làcia seria 
una de les conclusions de l’obra. 
Una altra, que amb molt poques 
coses es pot fer molt. I, encara 
una darrera: que l’objectivitat no 
existeix.

66 ejercicios de estilo serà a 
la Hiroshima el ds. 4 i el dg. 5.

CONCEPTES

BROSSA.  
PER JESÚS BARRANCO

“La variació Brossa ens agrada molt. 
Ell és d’aquells artistes que no surten 
en els llibres de la història del teatre 
però que ens semblen més rellevants 
que alguns altres que sí que hi són”.

ELS ENDEVINAREU?  
PER RAÚL MARCOS

“Pensàvem fer llistes dels autors 
de cada estil però vam veure que 
no calia. L’espectador pot gaudir 

esbrinant de qui es tracta cadascuna, 
o simplement seguint l’espectacle”.

ENCARA MÉS.  
PER RAÚL MARCOS 

“Aquesta obra és un repte i una 
excusa perquè segurament no podria 

fer 66 obres diferents però sí que 
puc fer 66 escenes diferents en una 

obra”.

Dansa

Exercicis d’estil
Si us fa por repetir-vos, aneu a veure aquesta obra del col·lectiu 
Armadillo a la Hiroshima. Per Bàrbara Raubert
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