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cultura

nen vida a aquest espectacle que re-
presenta la quinta essència del Ne-
oclàssic: “El seu estil no està gens 
influït per la dansa moderna, però al 
mateix temps mostra una gran 
obertura d’esperit, amb moviments 
que provenen d’estils diferents pe-
rò amb una inspiració bàsica que és 
la música”. Loukos recorda que Ky-
lián és fill de ballarina i que va co-
mençar a estudiar dansa als 9 anys. 

El seu recorregut com a creador 
està vinculat a l’Stuttgart Ballet, 
companyia amb la qual va estrenar 
la seva primera obra (Paradox), i al 
Nederlands Dans Theater, que va 
dirigir del 1978 al 1999, tot i que des-
prés hi va seguir vinculat fins al 
2009. El seu treball inclou més de 
100 peces, 77 de les quals les ha es-
trenat amb la NDT.  També ha creat 
peces per a l’Òpera de París, el Mu-
nich Bayerisches Staatsballett i el 
Ballet de Tòquio.e

jant. Serà un cop dur descobrir que 
la seva parella el té per un pobre ho-
me i que la resta del poble l’odia per-
què, senzillament, el veuen com el 
fill de l’usurer. “És un procés de de-
molició, però no és ni fatalista ni  
heroic. Ell va lluitant contra totes 
les imatges que tenen d’ell... i al fi-
nal es queda sense res. Surt de la so-
cietat. Perquè el que ens fa patir és 
el que ens fa humans, que és viure 
en societat”, reflexiona Utzet.   

L’home primer intentarà com-
plaure els altres per agradar-los, 
però després hi renunciarà. “El 
trasbalsa molt la mirada dels altres. 
I s’adona que l’única manera de no 
ser jutjat és no ser vist. Llavors es 
converteix en un asceta, dona totes 
les seves propietats a l’Església, 
se’n va a un hospici i viu com si fos 
un arbre”, explica el director. Enca-
ra que ho sembli, no és una faula 
moral. Mostra la crisi d’identitat i 
destrucció total d’una persona; que 
alhora és el seu alliberament. “La 
dialèctica és deixar de ser humà i 
tornar a la natura o viure a la ciutat, 
en un entorn civilitzat però que et 
fa patir”, explica el director.    

Com més es desemmascara el 
personatge, més màscares s’han de 
posar els dos actors. Com feia en el 
seu últim muntatge, Sopa de pollas-
tre amb ordi, Utzet canvia els codis 
de representació sobre la marxa per 
“renovar les expectatives constant-
ment” a l’espectador. “Hi ha trans-
vestisme i esbojarrament”, afegeix. 
A la primera part Aubert fa d’espo-
sa, amic, pare, bisbe, banquer, gos-
set i tot el reguitzell de personatges 
secundaris, i totes les mutacions es 
fan a la vista com un joc fregolista. 
A la segona part, es gira la truita. 
“Així canvia el punt de vista sobre 
un mateix. I com que ens interessa 
la peripècia interior de l’home, ens 
centrem en el que li passa per dins 
del cap i no tant en el context his-
tòric”, explica Utzet. Fins i tot el 
públic canviarà de costat de la pla-
tea. Hi ha profunditat i lucidesa fi-
losòfica des d’un vehicle còmic”, 
assegura Ferran Utzet.e

Sergio Caballero, codirector del Sónar, competirà a la 
Quinzena de Canes amb el curtmetratge Je te tiens, 
protagonitzat per Ángela Molina i Virginia Rousse i 
sorgit a partir del rodatge de la campanya del Sónar 2019.
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La dansa impossible de 
La Ribot arriba al Mercat

mai íntegrament a Barcelona, és un 
espectacle de tres hores en què la ba-
llarina reflexiona sobre temes hete-
rogenis i marca coreografies imagi-
nàries amb els braços, i tot seguit ba-
lla amb el cos sencer. “M’imagino 
una dansa impossible i magnífica que 
no es pot executar”. Pel que fa a 
Laughting hole, és una obra que refle-
xiona sobre el riure, com a acció i 
emoció, per confegir un espectacle 
de performance i instal·lació de sis 
hores de durada. “El resultat és para-
doxal i genera una obra molt políti-
ca i violenta”, diu. Les tres intèrprets 
van agafant cartells de cap per avall 
amb paraules escrites (ocupació, ma-
re, àlien), i això dona lloc a combina-
cions sorprenents, mentre un músic 
els modifica el riure en directe. “L’es-
pectador està atrapat entre les qua-
tre parets i s’ha d’anar qüestionant 
tot el que veu –comenta la ballarina–. 
Sempre he buscat un espectador ac-
tiu, no li dono les coses mastegades”.  

A banda d’això, es podran veure 
quatre videoinstal·lacions reparti-
des pels espais del Mercat de les 
Flors: Despliegue (2001); Another 
pa amb tomàquet (2002), una peça 
que la coreògrafa dedica a Carles 
Santos, que hi posa la música (Bel-
monte); Beware of imitations! 
(2014), i Mariachi 17 (2009). El 
Macba també acollirà la Pièce din-
tinguée núm. 45 i projectarà Film 
noir (2014-2017).  

La Ribot té mil projectes entre 
mans. Entre els més destacats, es-
trenarà Please, please, please a Lau-
sana al setembre, també està plane-
jant una nova pel·lícula de cara al 
2020, i després el Festival d’Autom-
ne de París li dedicarà un Portrait 
al Centre Pompidou.e

La ballarina i coreògrafa madrilenya La Ribot en la peça Panoramix. M. VASON 

La ballarina experimental mostra una 
panoràmica de les seves creacions globals 

La ballarina madrilenya La Ribot, 
reconeguda per la seva curiositat i 
recerca en el camp de la dansa con-
temporània, torna al Mercat de les 
Flors del 24 al 30 d’abril amb una 
constel·lació en què es podrà veure 
el bo i millor de la seva obra experi-
mental. La coreògrafa és reconegu-
da per la seva radicalitat creativa i 
perquè no estableix límits a l’hora 
de fusionar àmbits, com ara la vide-
ocreació i les arts plàstiques, que 
també ha conreat. La seva dansa té 
una dimensió internacional i ha 
presentat treballs seus arreu del 
món, com ara a la Tate Modern de 
Londres, el Centre Pompidou i el 
Théâtre de la Ville de París o la Tri-
ennal d’Aichi de Nagoya, al Japó.  

Al Mercat es podran veure dues 
de les seves obres més emblemàti-
ques: Panoramix (1993-2003), una 
antologia del que anomena “peces 
distingides” per la seva brevetat i 
amb les quals ha creat fins a cinc sè-
ries-espectacles, i Haughing hole 
(2006), una peça que no ha deixat de 
fer mai, tot i que ara la interpreten 
tres ballarines diferents. “Són obres 
que, tot i ser antigues, les tinc molt 
integrades al cos i em sembla que 
continuen sent pertinents”, diu. 

“Panoramix s’integra d’aquestes 
petites peces que vaig fer després de 
tenir una gran companyia, Bocanada 
Danza, i volia un canvi radical en el 
meu treball; aquestes micropeces em 
van permetre amb molts pocs mit-
jans fragmentar el discurs, i això em 
va facilitar continuar avançant”. Pa-
noramix, que fins ara no s’havia vist 
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Un exuberant Èdip 
a la fètida Anglaterra 

de Thatcher

‘Com els grecs’ TEATRE LLIURE 220 D’ABRIL 

U
na allau de paraules, un riuada de 
metàfores, una desmesura d’ad-
jectius i una contundència ex-
pressiva implacable inunden 
aquesta mena de foyer de teatre 

on Josep Maria Mestres reviu la història 
d’Èdip en la rabiosa, luxuriosa i fantàstica-
ment incorrecta versió del dramaturg i actor 
britànic Steven Berkoff. Els més assabentats 
recordaran d’ell la magnífica lliçó teatral que 
va oferir en el desaparegut Festival de Sitges 
amb Els dolents de Shakespeare, monòleg que 
posteriorment va recuperar en català Manel 
Barceló. 

Doncs ja fa anys, el 1980, que Berkoff, tot se-
guint l’estela dels Angry Young Men, es va dei-
xar anar amb aquesta esmena a la totalitat, 
aquest àcid i agressiu retrat de l’Anglaterra de 
Margaret Thatcher i en especial de la working 
class alienada pel pub i la rutina, per la man-
ca de futur i la mediocritat. Una Anglaterra fè-
tida, com la podridura de la qual parlava Ham-
let, habitada per uns britànics que, almenys 
des de Macbeth, creuen en les bruixes. Per ai-
xò els pares de l’Eddy s’espanten amb la profe-
cia que els llança un gitano de fira que anun-
cia el parricidi del pare i l’incest amb la mare. 

Quina broma, a les acaballes del segle XX! 
Però el gitano té raó i l’obra ressegueix l’es-
tructura original de Sòfocles, tot i que trans-
formi la tragèdia en una tragicomèdia amb 
apunts d’humor textuals i gestuals (quines ca-
res ens posa Pep Cruz amb la conversa amb 
Eddy!) i abundants i lúbrics referents sexuals 
que empetiteixen l’atreviment del teatre de 
Mark Ravenhill (de qui Mestres va dirigir Unes 
polaroids explícites el 2001) i canvia el final ori-
ginal amb un insolent pragmatisme utilitaris-
ta molt adient i, sí, molt teatral. Un sublim Pa-
blo Derqui condueix la funció. Veu, cos i ànima 
al servei de l’exuberància del text en un joc que 
confronta Pep Cruz, Mercè Aránega i Sílvia 
Bel, tots ells impecables. Fabulosa l’arenga fe-
minista d’Aránega com l’esfinx a la qual des-
afia l’Eddy/Èdip amb un posat que em reme-
tia al The Acid Queen de Tina Turner a Tommy. 
Fantàstic.e

Crítica

BARCELONA
SANTI FONDEVILA

Després de les gires del 2007 i el 2012, Joan Manuel 
Serrat i Joaquín Sabina preparen ara una nova gira 
conjunta. De moment, la gira ja té dates confirmades al 
novembre a l’Uruguai, Xile i l’Argentina. 

SERRAT I 
SABINA SURTEN 
DE GIRA
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