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El llegat 

de Bowie 
La companyia LAminimAL tanca 

trilogia al Brossa amb 'Apocalypse 

uploaded'. Per Andreu Gomila 

LES ABELLES VAN ser una de 

les fonts d'inspiració de David 

Bowie durant tota la seva vida. 

Quan encara era David Jones, va 

formar la banda The King Bees. 

Per aixo i per moltes altres coses, 

la companyia LaminimAL havia 

d'anar a parar a ell si volia parlar 

del futur i tancar una trilogia en 

qué ha mirat al passat (El suicidi 

de l'elefant hipotecat) i el present 

(La supervivencia de les lluernes) 

i que ara s'aboca a un món, 

ens explica Daniela De Vecchi, 

"Bowie porta la 

idea de diferents 

personatges, 

diferents  avatars" 

directora de la tropa, que ha 

explotat i a on només hi resten 

els nostres avatars, és a dir, les 

nostres identitats virtuals. Aixo 

és Apocalypse uploaded. 

"Els actors són una mena de 

protopersonatges que volen 

reconstruir la seva memoria en un 

món en qué la individualitat s'ha 

perdut i tot pertany a tothom", 

afegeix De Vecchi. I si sabem que 

amb la fi de les abelles s'acaba 

el món, també sabem que amb 

elles podria tornar a comengar. 

No debades, l'espectacle 

té un subtítol aclaridor: La 

transh umanització de les abelles. 

Bowie també els interessava 

perqué a dins "porta la idea de 

diferents personatges, diferents 

avatars". El músic britanic 

també va ser Ziggy Stardust i 

ja el 2003 deia que la realitat 

s'havia esvait, que la gent ja 

estava pensant de manera 

"postfilosofica". I d'aquí, esclar, 

els de LaminimAL van anar a 

parar a la série Blackmirror. I es 

van fer la pregunta: com parlem 

de tot aixo? "Ho fem a partir 

del so, perqué els sons del món 

han quedat emmagatzemats 

dins el servidor", diu De Vecchi. 

El terra de l'Escenari Brossa 

on faran Apocalypse uploaded 

esta sonoritzat, cosa que obliga 

els intérprets a tragar "una 

coreografía molt precisa que es 

modifica funció rere funció". 

En aquesta pega, s'atreveixen 

a proposar alguna cosa de cara al 

futur, cosa que "la ciéncia-ficció 

no fa mai, ja que normalment no 

sabem per qué el món ha petat 

i ni cap a on va". De Vecchi diu 

que ofereixen una solució per 

quan arribi l'apocalipsi, tot i que, 

confessa, "potser el món ja s'ha 

acabat". 

Aixecar una companyia de 

teatre físic com LaminimAL no 

ha estat facil. Fa nou anys que 

corren i ara comencen a respirar. 

Apocalypse uploaded es va 

estrenar el 2016 al desaparegut 

Festival Fringe de Madrid i a 

FiraTarrega i ha trigat una mica 

a fer temporada a Barcelona, 

simplement perqué "fins ara no 

podíem fer-lo en condicions". • 
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