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Maarten Seghers porta a L’Auditori el caos
del ‘Concert by a band facing the wrong way’

Unconcert
per aSísif

JUSTO BARRANCO
Barcelona

M aarten Seghers
acostuma a ater
rar a Barcelona
amb una de les
companyies de

teatre europees més importants de
les últimes dècades, la belga Need
company, comandadaperJanLau
wers. Amb aquesta companyia ha
deixat empremta amb muntatges
com la inoblidable Isabella’s room
quehantrencat fronteres: lingüísti
ques, perquè els idiomes es barre
gen,idegèneres,perquèdansa,mú
sica, arts plàstiques i teatre es cre
uen. Però justament una de la
senyes d’identitat de Needcom
pany és que tots els seus membres
desenvolupin la seva pròpia carre
ra, i ara el compositor i performer
Maarten Seghers torna amb una
proposta embogida: un concert de
rock a càrrec d’una banda impossi
bleenquèlabateriaestàenverticali
elmúsic tocaestirat a terra.ÉsCon
cert by a band facing thewrongway
(Concertperaunabandamiranten
ladireccióequivocada),unaperfor
mance sobre la comunicació, la re

sistència i la intensitat que espodrà
veure amb tot el seu caos i confusió
a L’Auditori en tres funcions des
d’avui i finsdivendres.
Seghers,NicolasField iRombout

Willems acaben per terra, mouen
els cossos com l’agulla d’unmetrò
nom, criden onomatopeies de sons
d’instruments musicals i, fins i tot,
toquen. A la base, la imatge d’un
cactus enorme que Seghers va veu
re aMèxic. Feiamolt temps que al
gú havia construït una paret al cos
tat del cactus, i la planta havia cres
cut travessantla: “Vaig sentir
admiració per una planta tan obsti
nada”. A això se suma el fet que
Seghers semprehaexplorat “la ico
nografia de la música pop i la in
terpretacióde l’entreteniment”. En
unmuntatgeanterioresvaqüestio
narfinsitotcompondremúsica, iva
fer una creació minimalista. Ara
funciona a l’inrevés: en comptes
d’eliminargairebétotes lesnotesde
la partitura, n’ha escrit tantes com
hapogut, i diu: “Lahistèriade tanta
informaciómusicalpera l’intèrpret
és el punt de partida de la per
formance. Per a mi el més inte
ressant és el desafiament per a
aquestséssershumansd’enfrontar

se amb aquest material, i aquesta
batalla amb el material porta a un
retrat humà de gent que lluita, que
és el que busco. A la meva feina
es barregen la fascinació per la
música com a llenguatge i la fasci

nació per com en som, de fràgils”.
Ieneldebatartísticactual,enquè

tants creadors es decanten pel do
cumental i eliminen la metàfora,
abans reina del teatre, Seghers diu
que lametàfora li continua interes
sant.“Aquestmuntatgepotsemblar
el Mediterrani, ple de gent que
s’ofega, però també un concert de
rock’n’roll entretingut, i aquesta
ambigüitat és el que busco”. És un
concertquepresenta“unintenthis
tèricdecomunicarenquèésimpos
sible entendre quin missatge s’in
tenta transmetre”, cosa a què, diu,
estem acostumats en les arts –con

certs que són forma i energia sense
missatgeclar– icomasocietat: “Les
eleccions no són només sobre ana
litzaridees,sinótambésobrecomet
vens a tu mateix. L’audiència és
molt sensible a això; se la pot con
vèncerper gestos i energiamésque
pelmissatge”.Unconcertmoltfísic,
“lligat a la idea de Sísif, que puja el
pendent empenyent labolaper tor
naracomençarunavegada iunaal
tra: intento pensar que Sísif abraça
l’esforç i que a través d’aquesta in
tensitat existeix el valor de les co
ses. I la intensitat existeix a través
del compromís”, conclou.c

MACIEJ ZAKRZEWSKI

Una escena deConcert by a band facing the wrong way, a L’Auditori

“Potsemblarel
Mediterraniambgent
ques’ofegaounconcert
derockentretingut”,
diuSeghers
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*Oferta vàlida fins a esgotar existències. Cost del pack 24€ (IVA inclòs). Tarifa plana de despeses d’enviament i manipulació per a tota la Península de 5,9€ independentment del nombre d’unitats adquirides.
Entrega en 48 h hàbils des del moment de la compra. Atenció al client: 935 500 105. Descomptes i ofertes no acumulables. By Mondofino.

FES LA TEVA COMANDA ARA: 935500105 TRUCA I EN 48 HORES REBRÀS A
CASA EL PACK GINTÒNIC PREMIUM.
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