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El Grec continua amb la denuncia a Y los huesos
hablaron

Título: Europa Espanya Català

La programació del Grec, dedicada a la denúncia a través dels tres lemes de l'any
Creació-hibridació-conflicte, avança sense aturador amb temes punyents. La Societat Doctor
Alonso, en col·laboració amb el Teatro de Babel (Mèxic), presenten del 6 al 9 de juliol Y los huesos
hablaron, creació de les dues companyies, amb direcció conjunta de Sofia Asencio i Aurora Cano,
i dramatúrgia de Tomas Aragay i Camila Villegas. Un de cada lloc! I els actors, també estan
barrejats: Sofia Asencio, Nilo Gallego, Hipólito Patón, Ramon Giró i Lluc Baños. Els podreu veure
en un espai singular i força ideal: al Museu d'Arqueologia de Barcelona.

L'espectacle s'endinsa en la reflexió i denúncia d'uns fets que se saben però se'n parla massa poc:
de la quantitat de desapareguts anònims, assassinats i massacrats en temps de guerra arreu del
món. Fets sagnants, desaparicions, anihilament de cultures senceres... L'Espanya de la guerra
civil i Mèxic són exemples flagrants de que a totes dues vies de l'Atlàntic s'han produït fets com
aquests. A Mèxic, pobles sencers han estat anorreats en benefici d'una suposada unitat de la
pàtria. Les dues companyies no només s'han centrat en explicar-ho sino que ens emfatitzen les
versions que els diferents governs han donat al poble dels fets, creant narracions falses i
interessades que amaguen realitats crues. "Espanya és el país que té més enterrats anònims
després de Cambodja. I no és un espectacle del passat, també ho és del present. Pel que ens
amaguen encara i perquè, per exemple, a Mèxic, cada any desapareixen 30.000 persones
relacionades amb el narcotràfic", explica Tomas Aragay. L'espectacle ha comptat amb el
recolzament i l'assesorament de l'arqueòleg forense René Pacheco, de l'Associació per la
Recuperació de la Memòria Històrica, que intervé un moment a l'espectacle.

La Societat Doctor Alonso, coneguda per investigar en la dansa-teatre, aquest cop ha fet una
excepció. Y los huesos hablaron és fonamentalment text: "Hem intentat trobar un nou llenguatge,
una fórmula pròpia. I hem resolt excavar paraules, aquesta és la dramatúrgia." La proposta s'ha
gestat a Espanya i a Mèxic i neix del procés d'investigació d'El desenterrador, una experiència
escènica en la qual investigaven el que anomenen la corpologia de les paraules, és a dir, la seva
capacitat de generar un món ètic, un sistema polític i un ordre social a partir del moment en què
designen (i creen) la realitat. Les paraules i les respostes físiques a aquestes paraules són la base
de l'espectacle que sí, parla de violència i de desaparicions, però especialment de com s'han
invisibilitzat per oferir a la població narracions falses i interessades d'uns fets sagnants.

L'escenografia està formada per ossos d'animals que representen ser els de les persones.
Després d'un treball d'arqueologia forense els ossos arriben a parlar. "I quan parlen, ho fan en
vers, diuen coses maques", ha dit Sofia Asencio. "És un espectacle polític. Encara podem copsar
que hi ha dues espanyes, dues veus i molt d'odi. I això passa perquè no s'ha pogut o no s'ha
volgut- parlar. A Xile es va parlar i tot va millor. Ens agradaria que, amb l'espectacle, el públic en
prengués consciència," afegeix Aragay.

UNA POSADA EN ESCENA SINGULAR

Sofia Asencio, codirectora de l'espectacle, exposa una mica l'estil: "Els protagonistes són quatre
homes que parlen de la Guerra. L'espai és a la italiana. L'acció comença a fora i va entrant cap a
dins. Les escenes estan articulades amb paraules: Estat, Vergonya... en són algunes. I es van
excavant les paraules. Hi ha una volada poètica que es trenca quan van apareixent els ossos.



L'arqueòleg trenca la poesia i fa una petita classe d'arqueologia forense. És dur, et deixa tocat,
però hi ha un alè d'esperança, de que ens en podrem sortir si parlem. L'espai sonor està molt ben
cuidat, hi ha 10 minuts de dansa... El públic se sent interpel·lat, però no surt amb la idea d'haver
vist política."

L'espectacle anirà a Mèxic i allà les paraules es reinterpretaran amb gent de Mèxic i la conferència
la donarà un altre arqueòleg forense autòcton. Pacheco, per exemple, explica experiències
personals: "Parla de que no t'acostumes fàcilment a descobrir els forats que les bales han fet als
ossos. Ell és gironí i dona dades catalanes, per això allà serà mexicà."

SOBRE LES COMPANYIES CREADORES

El Teatro de Babel és una companyia mexicana creada per Aurora Cano i Nicolás Alvarado,
dedicada a realitzar projectes escènics que exploren corrents nous de la dramatúrgia. En les seves
posades en escena col·laboren artistes mexicans amb convidats d'altres països.

La Societat Doctor Alonso és una companyia de creació contemporània formada per la coreògrafa
i ballarina Sofía Asencio i el dramaturg i director Tomàs Aragay, també guionista de cinema que ha
signat o coescrit films com Krampack, A la ciutat i el recentment premiat Truman.


