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Escenari|s

El director xinès, conegut com ‘l’alquimista’, ha visitat
el Teatro de los Sentidos permostrar com combina les tècniques
del ioga i la interpretació. Assistim a aquesta experiència d’una
de les companyiesmés originals de l’escena barcelonina

Tang Shu-Wing,
cos a cos

ALBERT LLADÓ

Hi ha un silenci gairebé ritual al
polvorí de Montjuïc, la seu del
Teatro de los Sentidos. El vell i
frededifici, construït l’any 1773, és
ara un lloc càlid i discret per assa-
jar. Està tot cobert de moqueta
negra. Uns vint actors i ballarins
escolten les indicacions de Tang
Shu-Wing, conegut pels segui-
dors del teatre minimalista com
l’alquimista. Només se senten, en
la llunyania, les veus d’uns nens
en una escola propera.
“És important observar el nos-

tre comportament. Cal identifi-
car-ne els detalls”, puntualitza el
director i actor xinès. Els assis-
tents al workshop s’agrupen en
cercle per després caminar lenta-
mentd’unabandaa l’altrade la sa-
la. Estan utilitzant les pràctiques
del ioga antic a través de tècni-
quesdecontemplació idemedita-
ció, com el Dhyana i Pranayama.
Shu-Wing ha dirigit més de cin-
quanta produccions, entre teatre,
dansa i òpera. Entre les seves pe-
ces destaquen les relectures de
clàssics com Fedra (2005), Ham-
let (2006) o Macbeth (2015) i ha
estrenat les seves produccions a
tot elmón. L’any 2012 va portar la
sevaparticularversiódeTitusAn-
drònic al Globe de Londres. I el
2014 vapresentar unade les seves
obres més aclamades, Per què no
ets Steve Jobs?

Format tant a Hong Kong com
a París, té el seu propi estudi des
del 1997. Allà mira de portar-hi,
segons les seves pròpies paraules,
“les obres de qualitat a l’audiència
més àmplia”. Per fer-ho amb els
més joves s’ha especialitzat en el
teatre físic. Alguns dels mètodes
que aplica a la Xina, com el que
denomina “expressions prever-
bals”, és el que comparteix ara al

taller realitzat a Barcelona amb
Teatro de los Sentidos. Les seves
creacions són necessàriament in-
terdisciplinàries. El drama no
s’entén sense el gest.
Conversem amb ell durant un

breu descans. En les seves pro-
postes escèniques, quin és el pa-
per de la paraula? En prescindeix
totalment? “Les paraules servei-
xen per expressar conceptes.
Combinemel seusignificat amb la
capacitat que tenen per provocar
imatges. Tot i això, parlem tota
l’estona sense fer-ho”, ens diu.
Aquí és on Shu-Wing investiga el
llenguatge abans del llenguatge.
“La paraula també és un element

Teatro de los Sentidos: com comunicar l’incomunicable?

A. LL.

Memòria, intuïció i premonició
han format des de sempre una
mena de triangle per abordar des
de l’escenari per a Enrique Var-
gas (1940,Manizales, Colòmbia),
fundador, ara fa vint-i-cinc anys,
del Teatro de los Sentidos, la
companyia resident a Barcelona
que ha convidat Tang Shu-Wing
per compartir les possibilitats de
la comunicació preverbal.
Vargas va viatjar en la dècada

dels anys seixanta als Estats
Units per completar la seva for-
mació com a antropòleg –fona-
mental per desenvolupar la seva
teatralitat posterior– i, a Nova
York, va crear el grup Guth Thea-
tre. Va ser a Praga, a mitjans dels
anys setanta, quan es va interes-
sar especialment pels objectes i la
seva relació amb el mite i el ri-
tual, i així va créixer la llavor del
que després denominaria “la
imatge dramàtica”, i que va des-

envolupar en una càtedra amb el
mateix nom a la Universitat Na-
cional de Colòmbia.
Va combinar aquella època les

titelles, les llegendes indígenes i
els contes populars amb tècni-
ques atàviques com el tapiz, un
espai minimalista des del qual
l’autor va col·locant la seva idea
escenogràfica en directe. Riure i
mort es donen la mà en una
representació que transcendeix el
relat.

L’any 1992 va estrenar El hilo
de Ariadna, el que pot conside-
rar-se el primer projecte del
Teatro de los Sentidos. El cos
torna a ser el protagonista, i l’es-
pectador experimenta el viatge
com si fos l’heroi. El públic, actiu,
ha de prendre decisions des d’un
lloc més profund que la simple
reflexió. Dos anys després, i se-
guint aquell joc en forma de tra-
vessia, presentariaOráculos, a
través de quatre eixos en què la

En les creacions del
director xinès, sempre
interdisciplinars,
el drama no s’entén
sense el gest
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performàtic. De vegades podem
comunicar-nos millor, simple-
ment, amb sons o onomatopeies.
Xiulant o imitant un animal. La
paraula té una veu a la qual cal fer
atenció. Amés, quan parles, el teu
cos també està treballant”, argu-
menta el director. Moltes de les
seves tesis s’han recollit en estu-
dis especialitzatspublicats tant en
xinès com en anglès. Amb altres
creadors, és autor de l’assaig Life
and death.
I com combina el teatre amb el

tai-txi i amb el ioga? “En primer
lloc ens serveix per estimular la
relaxació, després per coordinar

faula, l’alquímia i el laberint es
converteixen en espais des dels
quals convocar la sorpresa i la
veu interior velada fins aleshores.
És l’arquetip unamanera de

connectar, gairebé inconscient-
ment, amb els ancestres del pas-
sat? Així ho creu Enrique Vargas
que utilitza, dramàticament, els
arcans majors del tarot perquè
l’espectador senti l’escena gràcies
a ombres, sons i olors.
Aquelles obres van permetre a

la companyia recórrer tot Euro-
pa. Però el 2004 van decidir ins-
tal·lar el Teatro de los Sentidos a

Barcelona, ambMemoria del vino
com a espectacle inaugural.
Aquest cop el públic va participar
de tots els processos de l’elabora-
ció del vi, assaborint el gra, tre-
pitjant el raïm i ensumant el
primermost. Va suposar tota una
dicotomia entre el caràcter
apol·lini i el dionisíac, i l’embria-
guesa i la saviesa s’entremesclen
per preguntar-nos sobre el signi-
ficat de la transgressió.
El Teatro de los Sentidos ha

anat evolucionant, en les dotze
obres que han estrenat, a partir
d’una pregunta que el conjunt

investiga. El 2014 van estrenar El
corazón de las tinieblas, una parti-
cularíssima versió de la novel·la
de Joseph Conrad en la qual
exploraven la corrupció latent
que amaguem tots. Vargas, que
no ha abandonat mai la pedago-
gia, ha portat tota aquesta experi-
ència a la Universitat de Girona
amb els programes de postgrau
Llenguatge sensorial i la poètica
del joc i Dramatúrgia del sentir i
la coincidència significativa.
L’interrogant sembla encara

obert: com comunicar el que
sembla incomunicable?

el cos i lament i, finalment, també
per aprendre a respirar”, afirma
Tang Shu-Wing. Una altra di-
mensió, ens dirà, és l’espirituali-
tat. “Has de preguntar-te a tuma-
teix per què estàs fent el que fas
com a actor”, afegeix. És, sens
dubte, una invitació a l’autodes-
cobriment. De fet, aquest semi-
nari de tres dies l’ha anomenat
Acció-No acció.
En unmón en què l’acceleració

marca la pauta del nostre com-
portament i enquèel soroll crea la
sensació de canvi constant, l’actor
proposa formes d’expressió més
efectives per connectar l’interior i

l’exterior. “Si ho tens clar, saps
com utilitzar el cos com una pla-
taforma de comunicació”.
La respiració, doncs, serà una

peça clau en tot el procés. Hi ha
una mena de coreografia entre la
inhalació, l’exhalació i la retenció
que, segons assegura, facilita l’ac-
tivitat metabòlica. L’actor o el ba-
llarí manté i dosifica, així, la seva
pròpia energia. No hi ha objectes
ambquè expressar sentiments. És
la transformació de l’individu en
un ésser conscient el que crea una
relació diferent entre el jo i el seu
entorn. Dualitat i síntesi són tam-
bé territoris des dels quals Shu-

Wing s’interroga sobre els pro-
cessos d’automatització.
El cert és que treballa des d’una

precisió sorprenent.Els assistents
a lamaster class segueixen les se-
ves consignes i ell, o algun dels
col·laboradors que l’acompanyen,
corregeix posicions. Potser com
algú ha col·locat l’esquena, o com
flexiona els genolls. Els demana
que provin de sentir els peus, el
moviment exacte. S’imaginen que
duen una poma al cap i es despla-
cen cap enrere. Només se sent el
típic cruixit dels músculs en una
classe d’estiraments. Crac, crac.
El repte és mantenir l’equilibri i,
sobretot, sentir cada oscil·lació. El
temps s’ha aturat. Els passos te-
nen un altre ritme. Ens podem
moure mantenint la ment quieta?
Com podem recuperar el prota-
gonisme del nostre desplaça-
ment? Tots han pres el control de
cada part del seu cos.
I llavors sona unmòbil.
Tang Shu-Wing els reuneix da-

vant seu i els explica la importàn-
cia d’interioritzar les experièn-
cies. Detectar cada detall. Obser-
var amb la màxima minuciositat.
“No ho fem perquè en el dia a dia
estem sempre distrets”. I afegeix:
“Sobretot, amb els telèfons mò-
bils”. Alguns riuen. D’altres
aplaudeixen. Continuen treba-
llant el silenci. A fora, el nens no
han parat de jugar. |

A la pàgina de
l’esquerra, a dalt,
Tang Shu-Wing; en
les altres imatges,
alguns moments
del ‘workshop’
impartit per ell
al Teatro de los
Sentidos
FOTOS: XAVIER CERVERA

Local del Teatro de los Sentidos a Montjuïc X.CERVERA


