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A 
principis del 2019, amb la polè-
mica pel procés de La manada 
encara activa, Kamikaze Pro-
ducciones es va atrevir a posar 
en marxa Jauría, peça escrita ín-

tegrament a partir de testimonis i interrogato-
ris del sonat cas de violació grupal. La casualitat 
ha volgut que la gira d’aquesta multipremiada 
obra insígnia acabés al Municipal de Figueres el 
mateix cap de setmana que tancava el Pavón, 
teatre que la companyia madrilenya ha gestio-
nat els últims quatre anys. 

El dramaturg Jordi Casanovas ve explorant 
amb encert la veta del teatre document. Aquests 
dies exhibeix a Madrid l’ampliació de la seva 
sumària Ruz-Bárzenas, escrita a partir de la 
confessió del tresorer del PP. Amb Jauría va por-
tar la fórmula més lluny, projectant la peça cap 
a diversos plans. Primer trobem la reconstruc-
ció d’uns fets coneguts i escampats amb morbo 

en tertúlies i platós, que en el text es trenen sen-
se distància i amb set de veritat, fins i tot apli-
cant un lleuger efecte Rashomon amb el con-
trast entre les declaracions de la víctima i els 
acusats. No es busca l’equidistància, però obrint 
la perspectiva s’aconsegueix remarcar el més 
vergonyós del cas i la seva violència més arrela-
da: que alguns continuïn veient sexe consentit 
on només hi ha violació. Més endavant el text 
remunta un altre tipus d’acarnissament, el ju-
rídic. Personatges masculins desdoblats en un 
anar i venir de magistrats amb mirades esbiai-
xades i humiliants vots particulars. Represen-

ten les teranyines d’un sistema legal que va ha-
ver de reformular-se per començar a anomenar 
les coses pel seu nom. 

La direcció de Miguel del Arco mou els per-
sonatges mitjançant una coreografia de l’ame-
naça física constant, cinc contra una fins que la 
intimidació cala a la platea. María Hervás cons-
trueix el seu testimoni des de la fragilitat, sem-
pre amb la veu a punt de trencar-se. Ultratjada 
com una troiana, apareix acorralada tant al 
carrer com al tribunal. De mica en mica, la rea-
litat es cola com un rumor en l’escenografia 
glacial on transcorre l’obra, mig calabós, mig 
malson. Sentim les concentracions a la porta 
del jutjat: «Jo sí que et crec», i en un gir final 
apareix la fiscal que esfondra les coartades de la 
masculinitat aberrant i prepara l’obra per a un 
final d’esperança. És una llàstima que un dels 
muntatges més comentats en anys no s’hagi 
pogut veure a Barcelona. n
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Judici al 
masclisme

Blanca Li (Granada, 1964), la 
coreògrafa espanyola més inter-
nacional, debuta amb la seva 
companyia aquest dissabte al Li-
ceu amb Solstice, una obra com-
promesa on reflexiona sobre la 
nostra relació amb el planeta 
Terra, la nostra llar. Interpretada 
per una quinzena de ballarins, 
per a ella és una peça «premoni-
tòria» ja que, tot i que va ser es-
trenada abans de la pandèmia 
(Teatre Chaillot, París, 2017), en 
una part de l’obra hi apareixen 
ballarins amb mascaretes en un 
passatge on aborda la contami-
nació. A Solstice mostra la seva 
preocupació «pels constants 
atemptats de l’ésser humà con-
tra la naturalesa i aquesta falta de 
sintonia amb ella». I també afe-
geix: «Tots sabem el que passa, 
però sembla que no acabem de 
veure què podem fer per evitar-
ho individualment. Durant 
temps vam pensar que d’això se 
n’ocupaven els governs, però ara 
hi ha una altra actitud». 

La responsabilitat més gran 
dels individus com a consumidors 
és la clau, recorda: «La força de la 
gent i les seves decisions a l’hora 

de comprar fan que les empreses 
assumeixin la seva corresponsa-
bilitat i estiguin canviant. Moltes 
ara s’interessen per aquests te-
mes, abans no passava». Hi haurà 
funcions fins al dia 9 i la del 8 serà 
exclusiva per als de menys de 35 
anys, dins del Liceu Under 35. 

Aigua, aire i terra 

Sense voler donar lliçons de res 
Solstice utilitza la dansa contem-
porània per recordar que, per més 
evolucionats que siguem, conti-
nuem depenent de l’aire, de l’ai-
gua i de la terra. La coreografia re-
flecteix el molt que ens hem allu-
nyat de la simbiosi que un dia vam 
formar amb la Terra, amb una 
dansa contemporània que beu de 
fonts diverses amb ballarins d’es-
tils diferents: contemporània, 
clàssica, hip-hop, dansa africa-
na... Blanca Li, en realitat María 
Gutiérrez Ortiz, apel·la a la consci-
ència ecològica amb imatges sug-
gerents i poètiques. «M’he inspi-
rat en la natura i en les danses tri-
bals per elaborar els moviments, 
en aquests antics balls i rituals que 
ens connectaven amb el sol, amb 
la pluja i amb la Lluna». I afegeix: 

«Volia que els ballarins sentissin 
els elements, l’aire, l’aigua i la 
terra, al seu cos, que els seus mo-
viments fossin part de la natura». 
L’escenografia combina elements 
molt senzills amb elaborades vi-
deocreacions de Charles Carcopi-
no. La música, una creació de Tao 
Gutiérrez, es basa en la percussió, 
fins i tot els mateixos ballarins es 
converteixen en instruments i fan 

ritmes amb el cos», destaca Li. 
Ella, que es va formar a Nova 

York a l’escola de Martha Graham 
i ha tingut París com a base, ara 
dirigeix els Teatros El Canal, a 
Madrid. Ser a Espanya és una sort 
avui dia per als artistes, admet. 
«¿T’imagines Nova York sense 
teatres? ¿I Londres? ¿I París? ¡És 
terrible el que està passat! Es-
panya és un dels països on cada 
dia lluitem per mantenir els tea-
tres oberts, una cosa de la qual 
cada vegada es parla més a Euro-
pa. Cap altre país està donant 
exemple realment. Al principi no 
ens feien gaire cas, però ara fa 
mesos que estem oberts i això ja 
s’està convertint en històric». 
Aplaudeix la implicació de tots, 
«també del públic amb el seu 
comportament exemplar i aten-
ció als protocols de seguretat 

perquè tot surti bé a fi de poder 
mantenir l’activitat cultural». 

Considera que l’streaming és 
una eina important, però creu que 
les transmissions mai podran 
substituir el directe. «Veig molta 
emoció a les butaques. El públic hi 
acudeix amb moltes ganes. Ens 
hem adonat del valor que té la cul-
tura. ¡Veure teatre, dansa, con-
certs o anar a un museu és un luxe! 
Ens semblava normal tenir tot 
això però quan t’ho treuen ho 
aprecies més».  

Per això, malgrat el repte im-
mens que va suposar la seva últi-
ma creació, Le bal de Paris, inno-
vadora peça immersiva amb tec-
nologia de realitat virtual, estre-
nada a Madrid al desembre, va 
disfrutar tant amb el desafia-
ment. «Espero poder portar-la a 
Barcelona». n

A la recerca de la 
simbiosi perduda
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Un moment de ‘Solstice’, al Liceu fins dimarts.

Ferran Nadeu

Blanca Li, aplaudida coreògrafa, debuta al Liceu 
amb ‘Solstice’, un poètic cant a la naturalesa i al 

planeta, maltractats per l’ésser humà, que pretén 
sacsejar consciències.

«Mantenir els 
teatres oberts a 
Espanya des de fa 
mesos s’està 
convertint en una 
cosa històrica»
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