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Oficina per a una vida postidèntica un autèntic
Musiktheater al Grec

Título: Europa Espanya Català

Ens ho han especificat un parell de cops: no és teatre ni un musical. És Musiktheater un gènere
que no s'addiu a les descripcions més freqüents del musical ni de l'òpera ni del teatre. Amb tot, a
Catalunya en tenim: "en Carles Santos, Xavier Alberti i Jordi Oriol en són uns exemples", ha dit
Marc Rosich, coautor amb l'alemany Tilman Rammstedt de Oficina per a una vida postidèntica.
Una especulació sobre la llibertat, un dels espectacles que s'han presentat aquest matí a la roda
de premsa del Grec. El concepte i direcció és de Matthias Rebstock, el vídeo de Raquel
Garcia-Tomàs i la composició musical, la comparteixen la Raquel i Beethoven. Un espectacle
internacional amb actors, cantants, músics i creadors alemanys, catalans i espanyols, que
s'instal·larà al Mercat de les Flors (Sala OM) els dies 5 i 6 de juliol, en el marc del Festival.

La proposta neix de la complicitat entre la Neuköllner Oper Berlín i Òpera Butxaca de Nova
Creació de Barcelona. "Hem arribat a l'Oficina... després de 10 anys de relació entre les dues
entitats, en els que hem barrejat artistes i llenguatges procedents d'aquí i del teatre de Rebstock. A
grans trets reflexiona sobre la certesa de la llibertat i la identitat que tenim o no- en el món digital,
on tots ens creiem tan lliures. A partir de diferents lectures, hem anat aportant peces a la frontera
entre el teatre i la òpera, però és una peça de text on hi ha música contínuament", exposa Rosich.

Tot passa en una oficina dins d'una corporació transnacional amb misterioses regles de
funcionament. "Els integrants d'aquesta oficina són set treballadors free-lance, de nacionalitats
diferents. Matthias els imagina com uns oficinistes en una espai tancat on impera la pèrdua de la
llibertat en el món del facebook. Un dels pals de paller és Beethoven, que de vegades escoltem de
manera pura i d'altres, sota el prisme deformador de les composicions de la Raquel", continua
Rosich. Al que Matthias afegeix: "Ells s'esforcen a tirar endavant els seus projectes personals de
recerca enmig d'un ambient de treball marcat per les crisis d'identitat d'un món cada cop més
virtual i globalitzat. La peça adopta així la forma d'una vetllada que és musical i alhora poètica,
humorística i alhora filosòfica." A l'oficina (on hi ha, entre d'altres, dues actrius alemanyes, un
pianista grec i una percussionista gallega) la gent parla, es relaciona... De cop i volta sorgeix la
poesia o parlen de Proust i d'altres filòsofs, citant textos d'ells. A la peça hi ha cites de: Theodor
Adorno, Kofi Annan, Homi K. Bhabha, André Breton, John Cage, Carl Dahlhaus, Byung-Chul Han,
Martin Heidegger, Friedrich Schelling, Ludwig Wittgenstein, EU-websites i Internet. Diuen que
Matthias Rebstock està especialitzat en muntatges musicals de segell post-dramàtic.

Raquel García-Tomas explica com s'ha treballat: "La meva tasca no era crear la música sinó
adaptar la música de Beethoven. Tenim tres instrumentistes, que a la vegada fan improvisacions
aportant informació en directe. Jo hi he aportat el material musical, hem fet un collage amb el text i
Matthias ho ha anat endreçant. I després hi hem adaptat Beethoven. Tot plegat respon al concepte
base de l'obra, que és la llibertat."

La proposta parteix de quatre fonts principals o estils. Una part són els textos dels autors. Una
altra, un seguit de photomatons "un joc d'ombres amb subtítols", una part techno "i un text molt
graciós de Marc Rosich. Com que no segueix una trama lineal, la peça passa per molts llocs", ha
explicat la Raquel.

Oficina per a una vida postidèntica viurà al Mercat de les Flors la seva estrena absoluta. Al
setembre s'estrenarà a Berlin on farà temporada.




