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La música s’imposa a ‘Scala’, de l’Scapino Ballet
plendor i la decadència de les soci-
etats aristocràtiques que ens remet 
a la novel·la epistolar de Pierre Cho-
derlos de Laclos Les amistats peri-
lloses o fins i tot al mite de Giacomo 
Casanova. 

Ed Wubbe crea una obra més o 
menys narrativa on cada ballarí 
aconsegueix una identitat pròpia a 
través d’uns passos coreogràfics 
concrets que va repetint al llarg de 
l’obra a manera de tema operístic. 
Així, el desordre aparent dels quin-
ze ballarins en escena, cadascun a la 
seva, adquireix un sentit quan l’es-
pectador obre la mirada al conjunt. 
Individualment, cadascun 
d’aquests intèrprets té una tècnica 
dansísica i teatral impecable que 
Wubbe potencia amb solos, duos i 
trios, alhora que emula en certs as-
pectes l’estètica de Pina Bausch, 
amb el micròfon a la mà, crits i pa-
raules viscerals inclosos, potenciant 
l’angoixa a través d’una càmera mò-
bil que capta els primers plans dels 
ballarins.  

Amb tot, a Scala el moviment 
sembla que estigui al servei de l’es-
deveniment visual i musical en 

Una escena de 
Scala, 
l’espectacle de 
l’Scapino Ballet 
Rotterdam. 
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comptes de ser una manifestació 
ambiciosa d’una companyia de dan-
sa. El magnífic vestuari d’estil gòtic 
en negre, plata i or reforça també 
aquesta caiguda en la decadència 
quan els daurats i platejats de les te-
les van desapareixent al llarg dels 80 
minuts d’espectacle per deixar al 

‘Scala’  
CENTRE CULTURAL TERRASSA 227 D’OCTUBRE 

El Centre Cultural Ter-
rassa continua apostant 
per la música en directe 
en els seus espectacles 
de dansa. Scala, amb 

l’Scapino Ballet Rotterdam, va gau-
dir de la presència de la prestigiosa 
formació barroca Combattimento 
Consort Amsterdam, que va acabar 
convertint-se en el protagonista de 
la vetllada.  

L’Scapino, una formació de dan-
sa contemporània que fa setanta 
anys que recull aplaudiments arreu 
del món, va presentar aquesta no-
va creació del coreògraf i director de 
la companyia Ed Wubbe, que és la 
continuació del seu exitós especta-
cle Pearl i que comença allà on els 
mateixos ballarins ho van deixar, 
ara per fer una reflexió sobre l’es-
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‘Àngels a Amèrica’  
TEATRE LLIURE 227 D’OCTUBRE 

Encara que després les co-
ses es torcessin, s’ha de 
reconèixer el valor (a la 
senyora presidenta no li 
va agradar gens) i l’opor-

tunitat de Josep Maria Flotats quan 
va estrenar a la sala tallers del TNC 
la primera part del magne drama de 
Tony Kushner Àngels a Amèrica. 
Han hagut de passar 22 anys perquè 
puguem conèixer de primera mà (la 
sèrie televisiva de la HBO el 2003 va 
ser un bon remei) el díptic sencer 
amb una segona part dominada per 
l’agonia i la implacable mort. En tot 
cas, ens arriba al Teatre Lliure diri-
gida per David Selvas en una versió 
reduïda de quatre hores sobre l’ori-
ginal de set.  

Certament, la sida ja no és aque-
lla plaga bíblica que no hi havia 
manera de combatre, tot i que con-
tinua sent una malaltia crònica 
terriblement destructiva i encara 
segregadora dels malalts. Però ben 
segur que l’“Amèrica primer” de 
Donald Trump té les semblances 
més negres amb aquella del anys 
80 de Ronald Reagan tant pel que 
fa als aspectes econòmics com als 
ideològics de rebuig als diferents 
i  persecució de les minories. De 
manera que el teló de fons al vol-
tant del qual Tony Kushner aixeca 
el drama de la sida s’ha tornat a te-
nyir d’odi, manllevant l’esperança 
de les paraules finals del personat-
ge Prior Walter sobre l’arribada de 
nous temps més oberts, tolerants i 
humanistes. I és per això que 
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‘This is America’ 

Pere Arquillué és Roy Cohn a l’obra Àngels a Amèrica. FELIPE MENA / TEATRE LLIURE

l’obra no ha perdut vigència i que 
Roy Cohn, interpretat al Lliure per 
Pere Arquillué, és el paradigma 
tant d’aquella Amèrica com de 
l’actual.  

Ràbia, racisme i mort 
Un immens Pere Arquillué dona vi-
da a l’hipòcrita advocat homosexu-
al capaç de qualsevol cosa per asso-
lir els seus objectius de poder nave-
gant entre el cinisme i la ràbia, i que 
a la segona part (Perestroika) té els 
millors moments. Em quedo amb 
els diàlegs amb Belize (bravo per 
Quim Àvila!), la marieta infermera 
que el cuida i que al llarg de la fun-
ció es revela com el cap més lúcid i 
l’esperit més sencer de tots. També 
em quedo amb la juguesca que 
manté abans de la mort amb l’espe-
rit de la dona que va fer executar 
Ethel Ronsenberg. Magnífic també 
el diàleg sobre racisme de Belize 
mateix (que hauria de ser un actor 
negre, però...) amb el desorientat 
jueu Louis Ironson (Joan Solé). Són 
espectaculars les entrades de l’àn-
gel (Raquel Ferri) malgrat la me-
tàl·lica sonoritat i els excessos de 
crits. És convincent l’amargat Joe 
Pitt d’Eduardo Lloveras, sobretot 
en la relació amb la seva dona, Har-
per, una segura Júlia Truyol un xic 
massa espumosa.  

La proposta de David Selvas so-
bre una fluïda adaptació d’Albert 
Arribas mostra una posada en esce-
na imaginativa i dinàmica sobre un 
excel·lent espai escènic dissenyat 
per Max Glaenzel que respecta la 
idea de l’autor. El conjunt, però, té 
un punt d’irregularitat en el ritme 
i les interpretacions, amb escenes 
poderoses i emocionants però d’al-
tres de poc acabades si no confuses, 
com si el director no hagués abas-
tat els detalls. Malgrat això, bon te-
atre molt recomanable.e

Pere Arquillué brilla al Lliure amb ‘Àngels a Amèrica’, 
sota la direcció de David Selvas
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descobert les estructures d’uns exa-
gerats mirinyacs coberts per tuls 
negres fantasmagòrics. Tot és fosc 
i fred. Les emocions queden ofega-
des en aquest desordre decadent i 
agressiu. 

L’embolcall barroc 
Webb embolcalla la proposta visual 
amb música barroca, però quan 
l’embolcall és més bonic que el regal 
que conté, és que alguna cosa no 
rutlla. La preciosa interpretació que 
fa el Combattimento Consort Ams-
terdam de fragments de concerts de 
violí de Vivaldi, l’ària Sventurati mi-
ei sospiri de Händel, la dansa napo-
litana Amante felice de Stefani i la 
delicada interpretació del solo 
d’oboè de l’adagio del Concert núm. 
4 d’Albicastro ens sostreu a tot 
aquest ambient autodestructiu. 
Efectivament, la música és el motor 
de Scala, que clouen la soprano Lu-
cie Chartin i el contratenor Kaspar 
Kröner amb el duo Son nata a lagri-
mar del Giulio Cesare de Händel, 
una peça de pell de gallina que can-
ten passejant entre els ja desnonats 
personatges.e


