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TEATRE |

Casameva, el meu primer territori

Un fantasma a la coreografia de Rizzo.

El signe ‘&’ ens faràmés lliures
De vegades per parlar del
futur cal girar la vista cap
al passat més remot. I així
ho ha fet el nou director del
Lliure, que a l’hora d’expli-
car les línies programàtiques
que seguiran els diversos es-
pais del teatre al llarg dels
propers mesos (fins i tot, en
horaris abans inimagina-
bles) se n’ha anat cap al segle
I dC. Va ser llavors quan va
néixer la grafia llatina ‘&’,
que serveix per lligar ele-
ments d’una frase en con-
dicions d’igualtat, i que ara
us trobareu al Lliure per tot
arreu, perquè Martel i el seu
equip han organitzat la nova
programació a partir d’una
sèrie de conjuncions copu-
latives. Un parell d’exemples
per fer-nos una idea i anar
canviant el xip mental: quan
es parla del Lliure i la nova
definició de l’Espai Lliure,
s’està parlant d’un fet tan poc
habitual com cridar una for-
mació que et mereix tota la
confiança com ara La Ruta
40 i deixar que programi la
sala al seu gust durant un tri-
mestre. I quan es parla del
Lliure i l’escena internacio-
nal es vol trencar amb aquell
concepte del gran teatre que
convida grans noms ruti-

lants. Del que es tracta és de
portar a casa companyies de
qualitat que qüestionen tant
l’establishment com els lí-
mits convencionals. Compa-
nyies com ara Theatre Arte-
mis, de Jetse Batelaan, que
amb The Story of the Story
(19 i 20/10) torna a demostrar
que això de traçar una línia
de separació entre el teatre

per a adults i el teatre per a
menors està ja obsolet.

Assajar és escoltar

Martel va triar la sala d’assa-
jos del teatre com a espai de
presentació de la temporada
perquè, com ell diu, “la sala
d’assajos és una sala d’es-
colta. Un espai on es treballa
amb els sentiments. I assajar

significa també equivocar-se;
això ens ho hem de permetre”.
Martel es pregunta “quant de
temps pot sobreviure una
cultura sense noves apor-
tacions?” i “què passaria si
la joventut no fos capaç de
produir sorpreses?”. La pre-
sència en aquest tan innova-
dor Lliure de La Calòrica o
del Col·lectiu VVAA (que re-

cupera This is Real Love del 12
al 29/12), la implicació amb el
MIRADigital Arts Festival
(6/11) o el fet de tenirCarla
Rovira (que estrenarà Posaré
el meu cor en una safata, del 5
al 22/12) com a artista resi-
dent, són només unes petites
mostres de fins a quin punt
aquest Lliure trencador vol
obrir de bat a bat les portes als
nous espectadors. PerMartel,
cal “escoltar el present per
construir unmónmillor”, fet
que implica també potenciar
la conjunció copulativa entre
el teatre i la ciutat, els seus
diversos col·lectius i les seves
institucions. I cal seguir esbor-
rant fronteres entre els intèr-
prets que surten de les aules de
formació escènica i aquells que
potser no hi han passat mai,
com les octogenàries Julietes
queMarc Artigau i el mateix
Martel han reunit aCàsting
Giulietta (DEL 26/9 AL 13/10),
o les noies d’entre 13 i 17 anys
que participen a l’espectacle
xilè de la cia. La Re-Sentida
Paisajes para no colorear
(DEL 31/10 AL 17/11). I ara que
ningú s’espanti: Martel està
convençut que també el públic
del Lliure de tota la vida s’aca-
barà sentint com a casa entre
aquestes parets renovades.

Tal comho veuÀngels
Margarit, la directora del
Mercatmés coreogràfic de
Catalunya, una cosa és que vis-
quem en unmón global també
pel que fa a temes creatius, i una
altra, sens dubte errònia, negar
ennomde la globalització la
petjada que deixa a cada crea-
dor el territori del qual prové.
És per això queMargarit ha
posat el nomdeTerritoris
compartits _Perspectives
diverses a l’eix temàtic al vol-
tant del qual girarà la propera
temporada. En aquest sentit,

resulta ben adient i molt grà-
fic que el primer granmun-
tatge internacional del curs es
tituli precisamentUnemaison
(DEL 3 AL 6/10). Com sabemmolt
bé i com s’encarrega de re-
cordar-nosChristianRizzo,
al capdavant de l’ICI-Cen-
tre ChoréographiqueNational
Montpellier, a la llar comença
tot. Aquest és el primer espai
que reconeixem com a nos-
tre, i també el primer on apre-
nem el que significa compar-
tir. I també és on s’acostumen
a produir els primers conflic-

tes de convivència i les prime-
res negociacions pacificado-
res. Això ho experimentaran de
forma intensa els 14 intèrprets
d’una proposta en què el sostre
de la casa ha estat substituït per
una espectacular estructura
lumínica, sota la qual fins i tot
podrem trobar-nos amb la pre-
sència d’un d’aquells fantasmes
clàssics que fan servir llençols
per fer acte de presència: també
la seva diversitat troba aquí
aixopluc.
UNE MAISON.MERCAT DE LES
FLORS. DEL 3 AL 6/10

Juan Carlos Martel Bayod se’n serveix dels miralls de la sala d’assaig per reflectir-hi la nova temporada.

N
o

tí
ci

a 
d

is
tr

ib
u

ïd
a 

p
er

 a
 l

´I
n

st
it

u
t 

d
el

 T
ea

tr
e


