
ACN/DdGBARCELONA

■ El festival Temporada Alta i el
Teatre Nacional de Catalunya
(TNC) estrenen divendres Europa
Bull de Jordi Oriol, un muntatge
que va sorgir amb la complicitat
de diversos teatres europeus i que
proposa una mirada crítica del
mite d’Europa. Oriol relexiona
sobre la lluita de classes i el poder
amb uns personatges que inten-
ten solucionar els problemes,
però no saben com fer-ho. L’obra,
que mescla teatre, música i movi-
ment, es podrà veure el  de no-
vembre a El Canal de Salt  i del 
de novembre al  de desembre a
la Sala Petita del TNC.

La Schauspiel Stuttgart va con-
vidar el TNC a participar en el fes-
tival The Future of Europe la tem-
porada -. Europa Bull,
de Jordi Oriol, va ser creada ex-
pressament per a l’ocasió i va for-
mar part d’una creació col·lectiva
amb altres teatres titulada A trip
through Europe. L’obra també va
participar en la XII edició del Pre-
mi Quim Masó  i en va ser la
guanyadora. 

Oriol va explicar ahir que
aquesta és una obra que tracta so-
bre Europa, però, va apuntar, a Eu-
ropa «hi passen tantes coses» que
quan estava en el procés d’escrip-
tura se’n va adonar que si es que-
dava en les coses petites, el text es
tornaria «banal», sobre tot si li vo-
lia donar «veu a tot els bullicis»
que hi ha al continent. En aquest
sentit, va ressaltar que quan «de-
fugia de la concreció per anar a
una idea més genèrica» se n’ado-
nava que el joc «era més visual, es-
tètic i poètic».

El dramaturg situa l’espectacle

en un departament de la Comis-
sió Europea on es reuneixen uns
funcionaris representants de di-
versos països. «L’espai dona la
imatge d’on és el poder», va expo-
sar. 

De fet, una de les preguntes que
s’ha fet Oriol a l’escriure al text és
saber qui mana aquí i a qui se li
han de fer les reclamacions, a qui
s’ha de criticar? Els personatges,
diu, parlen de la lluita constant de
classes»des de l’intentar solucio-
nar les coses i no saber com fer-
ho». I, segons Oriol, des dels que
«estan a dalt» i intenten resoldre
les coses i «els que estan a baix i
intenten sobreviure i tombar els
de dalt».

Oriol va apuntar que també fan
referència al mite d’Europa en el
qual, com va detallar, una prince-
sa fenícia recull lors en una platja
a prop del mar Mediterrani i Zeus
la veu i s’enamora d’ella. Zeus s’hi
apropa i per seduir-la es transfor-
ma en un toro blanc i la sedueix.
El toro la raptarà i se l’endú mar
endins i la viola, ha explicat.

«Aquell mite és un dels símbols
de la UE i és estrany que un mite
tan macabre simbolitzi la UE que
es diu que representa aquelles
ideologies de la revolució france-
sa», va dir.

Per altra banda, ha explicat que
l’espectacle és multidisciplinari,
combinant la paraula, el movi-
ment la música. «Hem treballat
amb tots els intèrprets en dife-
rents disciplines i és molt ric», va
dir. 

L’obra té com a intèrprets Sasha
Agranov, Joan Carreras, Anna
Hierro, Olga Onrubia, Carles Pe-
dragosa i Karl Stets.

El text, que va guanyar el premi Quim Masó 2018, també posa en qüestió el mite fundacional europeu L’espectacle
combina paraula, música i moviment i s’estrena aquest divendres al Canal de Salt abans que es pugui veure al TNC

Jordi Oriol relexiona sobre la lluita 
de classes i el poder amb «Europa Bull»

 La pintora Lili Elbe va néixer a
Dinamarca a finals de segle XIX i
va ser una de les primeres perso-
nes a sotmetre’s a una cirurgia
per canviar de sexe. Elbe va morir
l’any 1931, tres mesos després de
l’operació de trasplantament
d’úter. La coreògrafa Marta Ca-
rrasco li dedica el muntatge Jo,
dona. A Lili Elbe, en el qual barre-
ja dansa i teatre. Dirigit per Ca-
rrasco i Manel Quintana, es podrà
veure aquest divendres en el
marc del Temporada Alta al Tea-

tre de Salt. Hi actuen Albert Hur-
tado, que es posa en la pell de la
Lili, i Marta Carrasco.
Segons la coreògrafa, Hurtado
«no ha trepitjat mai un escenari i
ell és del col·lectiu LGTBI». «Volia
una persona nova amb experièn-
cies com les que ha pogut tenir
ell», va recalcar. «No vinc del món
de la interpretació i quan m’ho
van proposar vaig pensar que hi
hauria molta feina», va admetre
Hurtado.

Carrasco ha explicat que l’es-

pectacle és el seu homenatge a la
pintora (que ja va inspirar la
pel·lícula La chica danesa, amb
Eddie Redmayne), un tribut per
«obrir ments». «El que m’importa
és estar a prop de la gent i emo-
cionar», va dir, assenyalant que
en el muntatge s’explica què va
passar amb ella i com es va sentir.

La coreògrafa va apuntar que
ella interpreta «una espècie d’’al-
ter ego» de la protagonista, que
la va manipulant «en les seves
transformacions». Carrasco creu
que cada persona tindrà una per-
cepció diferent del seu personat-
ge. «Tenim una química molt for-
ta entre els dos», deia ahir la ba-
llarina a Barcelona. ACN/DDG BAR-
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Carrasco homenatja Lili Elbe, una de les
primeres persones que va canviar de sexe
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«M.A.R. UN DISCURSO PLÁSTICO 

A TRAVÉS DEL ESPACIO»

Autoria i interpretació: Andrea Díaz

Reboredo. Mirada externa: Xavier

Bobés. Música: Dani León. Construcció

objetual: Andrea & Pablo Reboredo.

Sala la Planeta, 10 de novembre. 



D
’un punt dibuixat amb
carbonet sobre un paper
per ser l’origen de tot a la

línia que representa un camí o
una frontera i d’aquí al disseny
d’un continent que condiciona el
contingut. M.A.R., un delicat es-
pectacle de teatre d’objectes que
diumenge va passar per la Planeta
dins Temporada Alta, explora el
poder de l'arquitectura a partir
d'una taula de fusta on hi podria
cabre tot el món. 

La història de la construcció de
la casa familiar fa més de cent
anys és l’excusa d’Andrea Díaz Re-
boredo per explicar al públic com
ho faria un contacontes l'evolució
del seu arbre genealògic en
paral·lel als espais domèstics i a
tot l'urbanisme d'una ciutat, l’ar-
quitectura com a escenari de vida. 

Com una d'aquelles miniatures
que recreen tot l'univers en un cap
d'agulla, el muntatge evoca els re-
cords d’una llar que es transforma

en la forma i el fons com ho fa la
societat. Díaz ho fa movent-se co-
reogràicament al voltant d'una
taula parada i amb l'ajut de mate-
rials com la fusta, el paper, una
teula de xocolata a la pedra o una
caixa de puros i del violoncel de
Dani León, que afegeix una altra
dimensió al que es veu.

«Cada cultura crea el seu propi
espai, i els canvis que es provo-
quen en aquest coniguren la seva
pròpia cultura», sentencia a l’inici
d’un encantador espectacle en
què les vides que s’amaguen entre
els objectes sobresurten dels mar-
ges de les quatre parets. 

Arquitectura subjectiva
DdGGIRONA

■El Museu de la Terrissa de Quart
acollirà ins al  de desembre, la
mostra de ceràmica Criatures de
les artistes Ondina Oliva, Anna
Ferrer i Leo Sánchez. 

Aquesta és la quarta i darrera
mostra que s’ha organitzat aquest
any en el marc de col·laboració
entre l’Associació Ceramistes de
Catalunya que es va iniciar l’any
passat. 

El Museu de la Terrissa
de Quart acull la
mostra «Criatures»

La coreògrafa Marta Carrasco amb Manel Quintana i Albert Hurtado, ahir a Barcelona. ACN
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