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Shechter és un coreògraf
d’origen israelià que actual-
ment apunta amb més
força dins l’escena londi-
nenca, i ho fa en unes core-
ografies en què el compo-
nent de tribu urbana té un
paper important: el vestua-
ri, les lluites, els balls... tot
tipus d’elements del carrer
són duts a escena i reinter-
pretats dramàticament
però sense perdre la fres-
cor d’allò casual.

La dosi de violència física
que impregnava deGenera-
tion es va substituir per un
tipus de malícia més refinat,
del tipus que només les

D
ues joves companyies
estrangeres –una
d’anglesa i una altra

d’holandesa– més l’estrena
de Thomas Noone –l’anglès
instal·lat a Barcelona i actu-
al assessor artístic del Sant
Andreu Teatre (SAT!)– cons-
titueixen la programació
del teatre que ha aportat
una brisa fresca a les nits
del Festival Grec.

En aquest petit teatre de
Sant Andreu s’ha seguit
una línia de programació
argumentalment lògica que
el consolida com un dels
centres d’exhibició més in-
teressants fora de l’enlaira-
da Ciutat del Teatre, com
ho demostra el fet de con-
vidar una primera formació
de set ballarins masculins,
amb coreografia de Hofesh
Shechter i titulada deGene-
ration, seguida per The
Language of Walls, aquest
cop amb sis ballarines de la
companyia de Roni Haver i
Guy Weizman –i totes dues
obres emfatitzant els trets
de gènere relatius a les ac-
tituds dominants i més ca-
racterístiques dels matei-
xos–, per acabar amb la
peça de Thomas Noone
Four –un duet sobre les re-
lacions de parella.

El gènere, la seva repre-
sentació i confrontació, ha
marcat, doncs, la direcció
dels espectacles progra-
mats pel SAT!, a més de
tenir en comú l’energia des-
bordant d’uns intèrprets
que no estalvien ni una gota
de suor i que, al contrari,
ens arrosseguen en la seva
voràgine dinàmica.

Crítica* dansa

Masculí/femení/dual

‘Four’ recorre els
estats emocionals
que sorprenen les
parelles

BàrbaraRaubertNonell

‘The Language of Walls’ va presentar sis ballarines dalt l’escenari ■ KAREL ZWANEVELD

dones són capaces d’admi-
nistrar, en l’obra dels holan-
desos Roni Haver i Guy
Weizman. I aquestes situaci-
ons provocaven gestos de
complicitat entre les dones
de The Language of Walls, si
bé, per damunt de tot, que-
dava la voluntat de mante-
nir-se en el paper de nina
bonica i ben pentinada.

I com a colofó, el duet
que ajuntava els dos gène-
res i aprofundia en la seva
manera de relacionar-se.
Four és un recorregut per
quatre estats emocionals
que sorprenen (o avorrei-
xen) les parelles: fragilitat,

tedi, por, agressió. Malgrat
el que pugui semblar, en
aquesta última part es va
escapar una punta d’humor
en la interpretació de Tho-
mas Noone vestit de dona i
Núria Martínez fent d’home,
en unes situacions tan
dures narrativament com
exactes coreogràficament.

*
deGeneration, DE HOFESH
SHECHTER. The Language of
Walls, DE RONI HAVER I GUY
WEIZMAN. Four, DE THOMAS
NOONE I NÚRIA MARTÍNEZ. 17,
21, 25 DE JULIOL.SANT ANDREU
TEATRE. GREC 07.

Elfestival
impossible

El Fringe d’Edimburg
comença avui amb més
de 2.000 espectacles

Reuters
EDIMBURG

El festival Fringe d’Edim-
burg comença avui oficial-
ment i es perllongarà du-
rant tres setmanes enmig
d’un tumult artístic, tot fent
pujar a l’escenari un nom-
bre rècord d’espectacles i es-
tenent la por que el certa-
men d’arts escèniques més
exhaustiu del món es pugui
convertir en inassumible.

El Fringe, un poti-poti de
comèdia, música i drama
que dinamitza la capital es-
cocesa cada agost, presu-
meix de presentar 2.050 es-
pectacles aquest any amb
19.000 intèrprets que recla-
men atenció i aplaudiments.
La tria d’un xou pot ser acla-
paradora al Fringe, vigorosa
branca de l’oficial Festival
d’Edimburg de ballet clàssic,
música i teatre.

Tony Blair, que va dimitir
com a premier al juny des-
prés de deu anys en el poder,
ha marxat però no ha estat
oblidat. Té enguany dos mu-
sicals dedicats a la seva car-
rera a Downing Street. Els
espectadors es poden sentir
també temptats per Jihad:
the musical i Debbie Does
Dallas: the musical.

Pels que viatgin a Edim-
burg per primera vegada,

triar cavall guanyador pot
ser especialment descorat-
jador davant d’artistes que
es delecten aixecant con-
trovèrsia i adoptant tàcti-
ques de xoc en una compe-
tició ferotge pel públic.

El diari Evening Stan-
dard, tot argüint que el fes-
tival ha estat víctima del
seu èxit, diu: “El nou direc-
tor del Fringe Jon Morgan
té al davant un gran desafi-
ament, fer el Fringe més
petit, no més gran”. Però
Morgan només pensa a am-
pliar el festival, que l’any
passat va vendre la xifra rè-
cord d’1,5 milions d’entra-
des: “El Fringe és tan gran
com ha de ser”.

El Fringe atrau legions
d’optimistes que esperen
que la seva obra de teatre o
comèdia tancaran un acord
amb els caçatalents que vol-
ten Edimburg a la recerca
de nous noms. Ricky Ger-
vais se situa com el número
1 en aquest Fringe del
2007. I, com sempre, abun-
den xous de títols estrafola-
ris amb les ofertes surrea-
listes del 2007, que va des
de Bouncy Castle Macbeth
[Macbeth en un castell in-
flable] a I kissed a frog and
it gave me herpes [Vaig
besar una granota i em va
contagiar un herpes]. ■

Dos actors, que interpreten a Tony Blair i Gordon Brown,
en un muntatge del Fringe ■ AYERST DAVIES / EFE

LatrajectòriadeLa
Cubana,enunamostra
Redacció
VERDÚ

El Museu de Joguets i Autò-
mats de la localitat lleidata-
na de Verdú acull una expo-
sició dedicada a la trajectò-
ria de la companyia teatral
La Cubana que es podrà vi-
sitar fins al 3 de febrer del
2008.

L’exposició, sota el títol

Els darreres de La Cubana,
és la tercera part d’un pro-
jecte de divulgació de l’obra,
la trajectòria i els aspectes
desconeguts de tres dels
grups teatrals més populars
a Catalunya, segons que ha
informat aquesta entitat
cultural.

Aquest museu va iniciar
el 2005 el cicle amb l’expo-
sició Forats: espiant Come-

diants i el 2006 va presen-
tar Tricicle: una història de
tres, dedicades a les forma-
cions Comediants i El Trici-
cle, respectivament.

Un altre prisma
El responsable del museu
de Verdú, Jordi Mayoral, ha
assenyalat que amb aques-
ta nova exposició pretenen
que “el públic que la visiti

pugui observar la dilatada
trajectòria del grup des
d’un altre prisma, i conèi-
xer els més íntims i curio-
sos detalls” que des d’un
pati de butaques no es
poden gaudir.

Els darreres de La Cuba-
na recorre els diversos ma-
terials, maquillatges, vesti-
dors, camerinos i muntatges
escènics que la companyia
ha utilitzat en els seus 25
anys de trajectòria artística.
També hi figuren nombro-
ses fotografies i vídeos d’es-
pectacles de teatre, carrer i
programes de televisió, així
com les felicitacions nada-
lenques que la formació ela-
bora i envia als seus cone-
guts des del 1989. ■




