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pressar-se, sense èmfasis ni
artificis, trencant amb la idea
d’experiència teatralitzada.
Així aconsegueixen arribar a
l’espectador de manera di-
recta i colpidora a distints ni-
vells, particularment pel que

còmplice que du a terme
una tasca creativa compacta
i responsable. Ho van de-
mostrar amb Indignos
(2006) i ho confirmen amb
aquests “quatre moviments
per no caure mort”. El seu
estil consisteix a parlar de la
realitat com una prolongació
de la vida quotidiana. Cada
intèrpret presenta les seves
opinions i captinences des
de la necessitat real d’ex-

E
l Versus és l’únic teatre
“obert per vacances”.
Per combatre l’accídia

canicular, ha endegat la sete-
na edició de l’Avantime, un
fresc sorbet de les tendènci-
es més recents en arts escè-
niques que, com l’any pas-
sat, torna a començar amb
l’estimulant companyia
Amaranto. Ángeles Ciscar,
David Franch i Lidia Gonzá-
lez Zoilo formen un col·lectiu

Crítica* teatre

Refresc d’agost

FrancescMassip

diuen: paraules i reflexions
esmolades i incisives, amb
capacitat de fer regirar el pú-
blic a la butaca, de crear in-
quietud, de remoure consci-
ències. Però, sobretot, com
ho diuen, amb recursos ex-
pressius que defugen els ca-
mins fressats, amb un treball
corporal metonímic capaç
de coreografiar la malaltia, la
rivalitat, l’enveja, el dolor o la
mort amb un ritme i unes

pulsions fluides i altament
comunicatives. Hi ha mo-
ments de lluita en un quadri-
làter ple de terra, on els cos-
sos s’engrapen amb violèn-
cia i on fan callar la intèrpret
emplenant-li la boca a gra-
pats de terra mentre segueix
parlant i s’empassa la sorra.
L’un es fa venir llàgrimes re-
fregant-se una ceba pels ulls
o eufòria aplicant-se uns ca-
bles connectats a una bate-

ria. Tot molt rudimentari,
però colpidor i autèntic. El
més prescindible és l’embol-
call de programa televisiu,
que té, però, un agut presen-
tador: Martí Sales. Més que
refrescant!

*
Four Movements for
Survival, DE LA CIA.
AMARANTO. VERSUS TEATRE,
12 D’AGOST.

Amaranto
aconsegueix fer
regirar el públic a
la butaca

Enterritori templer
El festival d’estiu de Vaour, un poble del Llenguadoc de menys de 300 habitants,
convoca durant vuit dies una setantena d’artistes i uns 12.000 espectadors

Jordi Jané
VAOUR (FRANÇA)

L’Été de Vaour és un insòlit
festival d’arts escèniques
que ha celebrat la 22a edi-
ció del 4 a l’11 d’agost. Al
cor de l’actual regió Mig-
dia-Pirineus i a 80 km de
Tolosa de Llenguadoc,
Vaour és un poblet de 295
habitants que fa uns quants
segles va ser testimoni de
les guerres de religió entre
els templers i els càtars al-
bigesos.

Amb un enorme nas de
pallasso penjat al campanar,
ara l’església desafectada es
fa servir de sala d’exposici-
ons i conferències, i a l’edifi-
ci gòtic que havia estat la
Commanderie dels tem-
plers hi ha dues sales de te-
atre. La programació d’en-
guany ha alternat músics,
titellaires, ombristes, pa-
llassos, showmen, teatre,
cabaret, circ de petit format
i curts de cinema musicats
en directe, a més d’actuaci-
ons d’artistes novells i un ta-
ller de circ dirigit per la com-
panyia Zampanos.

Fer humor amb l’idioma
L’espectacle de cabaret
Gérard Morel... et les gar-
çons qui l’accompagnent fa
humor amb la música i, es-
pecialment, amb l’idioma.
Acompanyat de tres mú-
sics-actors de primera cate-
goria, Gérard Morel posse-
eix el charmant exhibicio-
nisme de Lindsay Kemp, la
murrieria chansonnière de
Brassens i la capacitat ma-
labarística del Pi de la Serra
lletrista. Basat en l’argot i
els dobles i triples sentits, el
seu humor verbal i concep-
tual és només possible en

una llengua ben fibrada i
des d’una cultura forta que,
a més, estimi els seus artis-
tes. Ben lluny del nostre
cas: aquí ensorrem el Quico
i els nostres còmics actuals
treballen amb referents idi-
omàtics castellans i refe-
rents culturals espanyols.

Damien Bouvet ha ofert
tres espectacles de petit for-
mat: Les Petits Toros, Petit
Cirque i Fini fini. Hàbil tite-

llaire d’objectes, Bouvet s’en-
dinsa en el fet taurí, les es-
sències del circ o el misteri
de la mort amb una tendre-
sa, un distanciament irònic i
un domini escènic i oral que
l’acosten molt a Dario Fo. Hi
ha hagut dues companyies
estel·lars: els Footsbarn Tra-
velling Theatre amb A
Midsummer Night’s Dream
i el trio catalanofrancès Els
Excèntrics amb el celebrat

Música, maestro! El cronis-
ta no ha pogut veure el pri-
mer però sí el segon, que diu-
menge al vespre tancava bri-
llantment el festival.

Els Excèntrics es van
ficar el públic a la butxaca
des del primer moment i
van demostrar un cop més
que la simbiosi dels perso-
natges creats per Marceline
Kahn, Josep Ventura Sil-
vestre i Didier Ambruster

Zazà fa d’aquest trio un
dels valors més sòlids de
l’actual comèdia pallasses-
ca internacional.

Creat el 1986 en col·labo-
ració amb el festival Prato
de Lilla, enguany L’Été de
Vaour ha convocat una se-
tantena d’artistes i uns
12.000 espectadors. Vaour
demostra que de les ciutats
enfora també hi pot haver
vida cultural real i que, a

més, aquesta vida pot ser
més humana i civilitzada.
Tant el festival com els es-
pectacles en xarxa i les cre-
acions en residència que es
fan a Vaour al llarg de l’any
tenen una clara vocació de
cultura rural. Millorant-ne
alguns problemes logístics
elementals, L’Été de Vaour
és un bon exemple de dina-
mització cultural i d’arrela-
ment a un territori. ■

Els Excèntrics es van ficar el públic a la butxaca i van demostrar ser un dels valors més sòlids de l’actual comèdia pallassesca internacional ■ L’ÉTÉ DE VAOUR




