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Desconstrucciódel ‘meltingpot’
Panorama

Creació iposadaenescena:Enrico
Casagrande iDanielaNicolò
(Motus)
Intèrprets:MauraNguyenDono
hue,RichardEbihara, JohnGuti
errez,ValoisMarieMickens,
EugeneThePoogene,Zishan
Ugurlu (TheGreat JonesReper
toryCompany)
Lloc idata:SalaHiroshima.Festi
valGrec(18/VII/2018)

JUAN CARLOS OLIVARES

La societat dels Estats Units es
distingeix d’altres per assumir
comapossible l’èxit de les aspira

cions col∙lectives. Fixar un objec
tiu i elevarlo amite.Und’aquests
és elmelting pot. El gresol de cul
tures. Un concert d’identitats èt
niques i culturals que hauria de
projectar la imatge veritable
d’unasocietatmosaic.La ideas’ha
qüestionat per la seva derivada
homogeneïtzadora i per la seva
pròpia experiència històrica. Es
tats Units: aquell XangriLa de
fensat amb ferocitat excloent per
les successives onades migratòri
es.
Aquest rerefons fa especial

ment interessantelprojectesobre
la identitat que Enrico Casagran
de i Daniela Nicolò (Motus) van
posarenmarxafaunanyencol∙la
boració amb l’elenc de The Great

Jones Repertory Company, la
companyia mare d’una de les ins
titucionsdel teatred’avantguarda
novaiorquès: La MaMa. Actors,
actrius, ballarines, pintors, ells
mateixos filles i fills de parelles
multiculturals. Persones que no
encaixen en els cercles tancats de
les seves respectives comunitats.
Individusúnicsquehan trobat so
talacapaprotectoradel’art(enun
ambient obert a l’heterodòxia)
unaformad’alliberamentiencaix.
El tret dramatúrgic més desta

cat de Panorama és la descons
trucció de la identitat personal i
col∙lectiva mitjançant l’apropia
ció de les biografies. Vides trosse
jades i narrades per tercers en en
trevistes gravades i endirecte.Un

joc que posa en alerta l’especta
dor, empès a reconstruir el tren
caclosques de vides encreuades.
Persecució fascinant per unes bi
ografies amb una riquesa demes
tissatge que només és possible
(paradoxalment) als Estats Units
pel seuparticular relat econòmic i
bèl∙lic. Però Casagrande i Nicolò
noes limiten aposar en escena els
mecanismes del teatre documen
tal. Vanmés enllà i integren al seu
discurs la relació natural que l’in
tèrprettéambaltresidentitats.Fi

carsea lapellde l’altrecomapro
fessió. Sumits en una atmosfera
catàrtica, aquesta circumstància
no queda confinada a la dimensió
de la ficció. I si l’anhel és interpre
tar (ser) un terrorista?
Des del punt de vista formal, el

muntatge es desenvolupa amb el
tecnòfil cànon escènic i estètic de
Motus(interaccióamblapantalla,
presènciadestacadade lamúsica i
els recursos tecnològics,ús icono
clàsticdelconceptede l’actuació).
És una imatge d’avantguarda
compartida per La MaMa, mal
gratquehihadiferències,coml’ús
dramaticosimbòlic del nu: vigent
en l’escena radical novaiorquesa
(encara deutora de les consignes
delsseixantadelseglepassat,anys
fundacionals de La MaMa), però
superat pel teatre contemporani
europeu.Aquestvincleculturales
fa present a l’escenari i dona a la
peçauncert tovintage.c
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L’audiènciaviuuna
persecuciófascinant
perunesbiografies
ambunmestissatge
noméspossiblealsEUA

LapolitòlogaJuditCarrera serà la
primeradirectoradelCCCB
La responsable de debats del centre guanya el concurs per substituir Villatoro

JUSTO BARRANCO
Barcelona

El CCCB serà dirigit per primera
vegada per una dona. Després
d’un llarg concurs amb nombro
sos candidats que ha acabat gai
rebé a les portes de l’agost, la po
litòloga Judit Carrera (Barcelo
na, 1974) ha estat elegida per un
comitè d’experts com a nova di
rectora del Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona,
càrrec que començarà a exercir
al setembre. Carrera no haurà
d’adaptarse al centre perquè ja
n’era una de les cares més cone
gudes: hi treballa des de l’any
2002 i, coma cap de debats i edu
cació, ha estat la responsable de
programar durant aquest temps
grans pensadors d’arreu del món
en els diferents cicles de debat de
la institució. Grans noms que van
de Richard Sennett a Judith But
ler, Zygmunt Bauman, Byung
Chul Han, Rosi Braidotti, Daniel
Dennett o Charles Taylor.
Carrera substituirà al setem

bre a Vicenç Villatoro, que no
haurà arribat als quatre anys en
el càrrec (va ser nomenat el no
vembre del 2014), i serà la quarta
responsable d’aquesta institució,
inaugurada el 1994 amb Josep
Ramoneda al capdavant. Ramo

neda va romandre al càrrec fins
al 2011, quan va ser nomenat per
succeirloMarçal Sintes. La nova
directora ha estat elegida per un
comitè d’experts designats per
les institucions en la convocatò
ria pública que va obrir al febrer

la Diputació de Barcelona, ens
fundador del CCCB juntament
amb l’Ajuntament de la capital
catalana. Aquest comitè ha estat
presidit per Jaume Casals i for
mat per Ester Pujol, Lluís No
guera, Ane Rodríguez, Saskia

Sassen, Martina Millà i Pascal
Beausse.
La nova directora ha estat la

responsable de quatre grans pro
jectes al CCCB.Amés d’impulsar
cicles de conferències i debats
sobre els grans reptes de la socie
tat contemporània, ha estat tam
bé la responsable d’educació: ha
apostat per enllaçar els dos àm
bits fent que els pensadors que
passaven pel centre mantingues
sin trobades específiques amb els
més joves, com la conferència
que va oferir l’abril passat Judith
Butler a 300 adolescents entre
gats parlant de gènere i sexe. A
més, Carrera és la directora del
Premi Europeu de l’Espai Públic
Urbà, un observatori de les ciu
tats europees en col∙laboració
amb grans centres d’arquitectura
d’Europa, i és la cap de l’Arxiu
CCCB, una eina de democratit
zació, un espai multimèdia que
posa a l’abast del públic els con
tinguts en diferents formats cre
ats pel centre.c

MIQUEL TAVERNA

La politòloga Judit Carrera, nova directora del CCCB

Bona notícia al centre de tots

ElCCCBhaconstituït undels
grans èxits de laBarcelona
cultural contemporània.
L’equipdirigit perJosepRamo
nedadesdel 1989 fins al 2011 va
aconseguirubicar a l’escenari
local i internacional un focusde
debats, exposicions i investiga
cióqueha representatuna font

contínuadeposadaaldia i
cosmopolitismeper a la ciutat.
Elsnostresnuclismés inquiets,
i els defensorsde la cultura en
el sentitmésampli, consideren
el centre comaseu; per això la
sospitadepolitització enels
nomenamentsposteriors a
Ramonedava inquietar.
Per sort, tantMarçal Sintes

comVicençVillatorovanman
tenirunaactituddeneutralitat
positiva i vandeixar treballar
els seus especialistes, demane
raque laqualitat de les activi

tats s’hamantingut.En l’enrari
da situació actual la sospita
tornavaa sorgir. I, afortunada
ment, l’elecció l’ha esvaïda.
JuditCarrera ésunaprestigiosa
figurade la casa, benconnecta
daamb l’avantguardadelpen
sament i l’urbanisme, emprene
dora ino sospitosade sectaris
me.Pel seuperfil sospitoqueel
rectorde laUPF, JaumeCasals,
i la sociòlogaSaskiaSassen
podenser algunsdelsmembres
del jurat que l’hauranapadrina
daambmésentusiasme.

ANÀLISI

Sergio
VilaSanjuán

Vida de
Raphaëlle
Raphaëlle

Creaciói interpretació:Raphaë
llePérez,CarlesFernández
Giua iEugenioSzwarce
Direcció:CarlesFdez.Giua
Llocidata:CCCB.FestivalGrec
(13/VII/2018)

J. C. OLIVARES

La Conquesta del Pol Sud (Car
les Fernández Giua i Eugenio
Szwarcer) tanca amb Raphaëlle
la seva trilogia sobre la dona, la
identitat i la història. Nadia i
Claudia establien un interessant
pont entre la història personal i
la col∙lectiva i és en aquest punt
onmés flaqueja la nova propos
ta. Amb elmateix abric audiovi
sual i lamateixa honestedat tes
timonialde lesanteriors,Rapha
ëlle es presenta des d’una
dimensiómoltmésprivada, sen
se que l’espectador percebi amb
tanta claredat la incidència de la
seva biografia sobre la comuni
tat. Fins i tot es podria dir que el
discurs que es construeix sobre
latranssexualitatésmenyscom
plex del que realment comen
cem a conèixer. I el muntatge
apunta al contrari escoltant les
paraules gravades del sociòleg
Miquel Missé. Amb Raphaëlle
calesforçarsea tornarsemprea
lapregunta inicial deMissé (Per
què un noi vol ser una noia o vi
ceversa?) per treure’s de sobre
estereotips que demanera invo
luntària sobrevolen lapeça.
PeròlahistòriapertanyaRap

haëlle,nascudaRaphaelPérezal
suddeFrança.Unadona enple
na transició físicacapa la identi
tat femenina. Costa de relativit
zar la seva biografia –des del
puntdevistade lanarrativadra
matúrgica– quan està narrada
des de la més sincera experièn
cia vital. Un viatge ple d’obsta
clesd’unapersonacapaçdedes
pertar una enorme empatia per
la naturalitat amb què compar
teix les seves moltes vicissituds,
també les il∙lusions trencades
d’entrar a l’Olimp de la moda
francesa.c
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