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Els britànics 1927 porten al Temporada Alta ‘Golem’, una distopia
sobre la pèrdua de control sobre la tecnologia i la deshumanització

Els esclausdel futur

BERNHARD MÜLLER

UnaescenadeGolem, queavui idemàseràaElCanaldeSalt

JUSTO BARRANCO
Barcelona

E
l vell mite del gólem
ressuscita. Segons el
folklore jueu, era un
ésser creat màgica-
ment del fang mit-

jançant un conjur cabalístic. Un
ésser antropomorf, incapaç de
parlar i controlat pel seu creador,
que apareix en moltes llegendes:
a lamés coneguda, el rabíLoew li
donavidaperdefensarelguetode
Praga. En aquesta història es ba-
saria GustavMeyrink per escriu-
reel1914lasevanovel·laElgólem.
Una novel·la la lectura de la

qualhacausat impacteaSuzanne
AndradeiPaulBarritt,aixòés,ala
companyia teatral britànica 1927,
creadora de la fascinant Flauta
màgica que es va veure al Liceu
l’anypassat.L’impacteelshapor-
tatacrearel seupropiGolem, una
distopia que retrata –amb actors
barrejats amb les fascinants i co-
loristes videoprojeccions que ca-
racteritzen la companyia i amb
música enviu–un fosc futur con-
trolat per les grans corporacions
queposseeixenlesnovestecnolo-
gies. Un espectacle que es veurà
avui idemàaElCanaldeSaltdins

del festivalTemporadaAlta.
“Ens va agradar el llibre de

Meyrink, era inusual, estrany i
evocador, amb aquella imatge de
l’home de fang animat. Nosaltres
fem animació, i va ser el punt de
partida”, explica la directora Su-
zanneAndrade.A la sevapeça te-
atral,diu,elgólemésunéssercre-
at per unamenade científic o en-
ginyer emprenedor social per fer

el que se li ordeni. “No és fantàs-
tic, és una mica matusser, però
funciona. Després, aquesta em-
presa és comprada per una altra
tipus Amazon, Google o Apple.
Compra els gólems i comença a
manipular-los. La megacorpora-
ció apaga el gólem u i llança una
versió avançada, la dos,moltmés
ràpida i estètica. Però en aquesta
aquell gólem que comença neu-
tral, innocent,acabasentunaeina

permanipular lagent”, explica.
Enaquestsentit ladirectoraas-

senyala que “l’obra parla menys
de la tecnologia controlant-nos i
mésdelagentquelaposseeixuti-
litzant la tecnologia per contro-
lar-nos”. “La preocupació és
menys que les màquines es co-
mencinacomportarcomahomes
imésqueelshomesescomencina
comportar com a màquines”, as-
senyala. “Són corporacions tan
grans, tanenormes...Ahirvaiges-
tar en una platja perduda del sud
d’Anglaterra, on no hi ha gairebé
ningú, tranquil·la, i en aquest in-
dretunnoiencomptesd’escriure
les coses típiques de l’edat havia
escritGoogle. Em va semblar ter-
rorífic. Podia escriure qualsevol
cosa, ningú no el veuria, però va
triar això.Aquestes corporacions
tenenunpoderenormeiacrítica-
ment l’abracem”.
Així, en la seva distopia, els es-

claus són els gólems o nosaltres?
“A l’obra s’acaben convertint els
humans en una espècie no pen-
sant de consumidors”, diu somri-
ent, “però encara que en el mun-
tatge el final ésmolt distòpic per-
quèvaprendreaquelladirecció,a
la realitat de vegades penso que
les generacions més joves mira-
ranl’embolicquehemfetdelmón
i com voluntàriament ens hem
convertit en consumidors. I s’hi
rebel·laran. I utilitzaran la tecno-
logiademaneraméssàvia”.
Una faula que els 1927porten a

escena amb les seves fabuloses
animacions,peralesqualsaques-
ta vegada van decidir actuar, ex-
plicaAndrade,igualqueelcapita-
lisme absorbeix tota mena
d’imatges, descontextualitzant-
les.Hanutilitzat imatges lligades
a la revoluciórussa, el constructi-
visme, el dadaisme, lamegalòpo-
lis de Los Angeles, revistes fran-
cesesdelsseixanta...“Lesimatges
creuen gèneres i fronteres, una
completa discordança, com la
que ja veiem al voltant nostre a
Londres”, conclou.!
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Unmatí l’autor i director teatral
Federico León (Buenos Aires,
1975), un dels referents del nou
teatreindependentargentí,esva
llevar i va trobar l’ordinador a
terra, destrossat. “Ho vaig per-
dretot:guions,contes, l’obraque
escrivia... Vaig portar el disc dur
a arreglar, però no van aconse-
guir recuperar-lo. Vaig intentar
recordarelquehaviaperdutire-
construir-ho. Impossible. Vaig
pensar: “Aalgú se li espatlla l’or-
dinador ihoperdtot,però l’acci-
dent és el punt de partida d’una
nova idea”. De Las ideas, la seva
novaproposta teatral, estrenada
alfestivalKunstendeBrussel·les
–que lacoproduïa– iqueavuiar-
ribaalteatredeSaltdinselFesti-
valTemporadaAlta.

“Més enllà del que un busca i
vol hi ha el que passa: una quan-
titatenormedefactorsqueunno
potpreveuremai. I siunaccepta
aquests accidents, els pot enten-
drecomapropostespermanents
de la realitat”, assegura. En
aquestcas, l’accidentelvaportar
amuntardavantelpúblicunain-
tensa jornada creativa entre ell
mateix i el seu col·laborador Ju-
lián Tello. Un intercanvi sobre
una simbòlica taula de ping-
pong desordenada que mostra
“labarrejaquehihaenunprocés
de creació entre oci i feina”. Els
espectadorsassisteixenalnaixe-
ment i el desenvolupament de
lesideesd’unsprotagonistesque
no se sap si són ells o uns perso-
natges, si és realitato ficció.
“Les ideespodrienser lesnos-

tresidees,perònosónnecessàri-

ament les nostres idees. Nosal-
tres som nosaltres, però alhora
fem de nosaltres mateixos. Gai-
rebé al començament de l’obra
esdiu:“Tantéssabersiésveritat
o no és veritat. El que compta és
que sigui versemblant”. Però la
discussió que tirem endavant
m’interessa, una discussió veri-
table. Quan apareix una idea em
falasensacióquetotéspossible i
que hi ha un vertigen similar al
queun sent quanpensa en l’infi-
nit. Intento atrapar-la, crec que
lapucdominar,peròesmultipli-
ca, es ramifica, sempre obre no-
ves possibilitats. Sento insatis-
facció perquè tota l’estona estàs
encerclantunpunt, i t’hiacostes,
perònohiarribesmai”.!

Federico León despulla en escena
el procés creatiu amb ‘Las ideas’

Lafaulaatacales
megacorporacions
quecontrolenla
tecnologia i lautilitzen
permanipular-nos
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LA LOCOMOTORA
NEGRA A Night in Harlem
12 de novemb
Palau de la Mús

A A Night in Harlem
bre
sica

Recorregut pels
clubs històrics del
Harlem dels anys 20,
30 i 40 del segle passat.

CHICK COREA
-STEVE GADD

BAND

LIANE ELIAS

TOMATITO SEXTETO

9 de novembre
Palau de la Música

15 de novembre
BARTS

14 de novembre
Palau de la Música

Prepareu-vos per un viatge
rumb cap a les emocions

més profundes del jazz.

Jazz, clàssica i essències del
Brasil. Eliane Elias, de nou

a Barcelona: benvingudes
seducció i sensualitat.

guitarrista Tomatito visita
el festival amb un sextet

nsubornablement lamenc.
Art i duende a gran escala.

VIU EL FESTIVAL!
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especial: José Mercé
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