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Vitrines III
De Lapsus. Director: Alexis
Eupierree.
La Caldera, 10 de juliol. Grec 08

Un modulador de vi-
bracions a les mans
de Krishoo Monthi-

eux és l’instrument que va
distorsionant i recalcant els
moments clau del darrer es-
pectacle de la companyia
Lapsus, un collage de situa-
cions i personatges anome-
nat Vitrines.

Els intèrprets encarre-
gats de revelar el contingut
d’aquestes caixes transpa-
rents són l’enèrgica Cecilia
Colacrai, l’elegant Gustavo
Lesgart i la delicada Clara
Tena, convertits ells matei-
xos en maniquins d’aquests
espais de consum i desig
als quals el coreògraf Ale-
xis Eupierre apel·la.

Es tracta, doncs, d’una re-
creació d’emocions al vol-
tant de la compulsió materi-
al i del transvestisme quoti-
dià al qual ens veiem
abocats per osmosi cultural,
paràmetres que fan possi-
ble encabir en un sol espec-
tacle quasi de tot juxtapo-
sant figures sense més en-
cadenament que el d’un
àlbum de fotos regirades.
Així és com les imatges que
es projecten en el fons de
l’escenari, imatges preses in
situ dels ballarins i reproduï-
des amb petits efectes de
mirall i altres solucions for-
mals que no aporten més
significat al conjunt.

Aquesta sensació d’efec-
tes sobrepassats és present
en bona part de l’espectacle,
cosa que resta plaer al luxe
de veure el músic creant en
directe els efectes sonors:
ara amb l’amplificació del so
de fregar-se les mans o re-
bregar un diari, ara amb el
delay d’una tos, ara amb el
modulador de vibracions
que exigeix uns moviments
de director d’orquestra fan-
tasma dignes de veure. Pot-
ser la clau està en la lletra de
la cançó del grup tecno
Fischerspooner que obre i
tanca la peça: hyper-media-
ocrity, o, dit d’una altra ma-
nera, un al·legat contra la
sobresaturació d’imatges
mortes que ens envolten,
com les vitrines comercials
al carrer Gran de Gràcia.
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Mestissatge d’idees
‘Sujets à vif’, una
mostra d’autoria
lliure a l’aire lliure
El Jardin de la Vierge del liceu
Saint-Joseph és el punt de tro-
bada de propostes d’autors di-
versos, dins l’àmbit del festival

però organitzat i coordinat per
la SACD, una mena de societat
d’autors, però de tota mena
d’autors. És un espai comú per
a propostes que mai coincidiri-
en per la seva diversitat. Hem
anat a veure un dels progra-
mes, on hi havia dues propostes
de dansa-teatre. La primera,

Brut de lettres, de Julia Cima,
sobre els anomenats écrits
bruts, cartes o relats trobats als
hospitals psiquiàtrics del segle
XIX. Ho interpreta la mateixa
Cima amb Denis Lavant, un
actor còmic força conegut a
França. Lavant, un clown polifa-
cètic, és també un sorprenent

ballarí que fa contorsions amb
el seu cos de goma. Tos dos ba-
llen, parlen, riuen... Una perla
en brut. S’anomenen bruts els
textos anònims escrits per a
ningú. A Lausana hi ha un
museu dedicat a l’art brut.

La segona proposta, 3 cai-
llaux, fa una incisiva reflexió

sobre els valors del nostre
temps en forma de monòleg,
interpretat per Laurent Poi-
trenaux i el ballarí Sylvain Pru-
nenec, que l’acompanya amb
el moviment i mim. El text, del
polonès Witold Gombrowicz,
frega el surrealisme i fa jocs de
paraules amb humor.

L’actriu francesa Bénédicte Le Lamer (dreta) i el saxofonista Florent Manneveau interpreten ‘Guardamunt 55’ ■ ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP
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Hi ha força dansa al Festi-
val d’Avinyó. Primer, per-
què pràcticament tots els
grans muntatges teatrals
tenen una part reservada a
la coreografia. N’hi ha
menys de dansa pura, i
molts de dansa-teatre.
Aquests dies hem pogut
veure dos muntatges al vol-
tant del déu dels ballarins,
Vaslav Nijinski. L’un s’ano-
mena Faune(s), creació
d’Olivier Dubois, i l’altre,
Guardamunt 55’, propos-
ta de Bénédicte Le Lamer i
Pascal Kirsch.

El primer, un solo per a
Dubois amb escasses inter-
vencions d’altres, recrea la
famosa obra La migdiada
del faune, vista des de qua-

tre propostes de diferent
registre.

Explicarem primer qui
és Olivier Dubois. Va fer
una entrada tardana (23
anys ) al món de la dansa. El
seduïa, però és baixet i
grassonet, trets que no aju-
den el moviment. S’hi va
enfrontar amb l’estímul de
lluitar contra les seves limi-
tacions. Com volent recupe-
rar el temps perdut, devo-
rava llibres i tota mena de
documentació, tot treba-
llant. 12 anys després,
s’emportava el Premi Espe-
cial de la Crítica per la seva
trajectòria i perseverança.
Ha treballat amb Jan
Fabre, Angelin Preljocaj,
Sacha Waltz... Per a aquest
muntatge ha comptat amb
la coreògrafa Dominique
Brun, la directora i escenò-
grafa Sophie Perez i el cine-
asta Christophe Honoré,

que hi han aportat la seva
visió de l’obra de Nijinski.

Comença el primer qua-
dre. És la pel·lícula d’Ho-
noré, un curt projectat
sobre una gran pantalla
blanca. Un voyeur (Du-
bois) s’obsessiona empai-
tant quatre joves tennis-
tes. Un d’ells accepta
acompanyar-lo a l’hotel,
on rep una quantitat con-
siderable de diners per
una samarreta suada. El
faune-voyeur s’hi desfoga.

Segon quadre, i el més
semblant a l’obra original:
en una chaise longue de
pedra, apareix Dubois vestit
de faune davant d’una re-
producció entapissada del
paisatge que va fer Léon
Bakst per a l’estrena de
l’obra el 1912. Apareixen les
nimfes i comparteixen les
seves danses àgils amb els
també àgils moviments del

faune amb panxolina. Agafa
el mocador d’una nimfa...

Tercer quadre. Vestit de
tirolès, Dubois es desfoga
aquesta vegada gairebé de-
vorant un instrument, udo-
lant com un llop en agonia.
L’últim quadre mostra un
Dubois nu que, d’esquena al
públic, fa moviments tremo-
lencsenquèexhibeixtotsels
músculs. En acabat es co-
breixambunaimmensatela
de vellut.

La nit de l’estrena, que és
la que hi vam anar, el vent
mestral va fer caure el teló
del tapís de Nakst just quan
treien la càmera blanca del
primer quadre. El minut
escàs que vam poder con-
templar-lo va servir per
imaginar el que hauria
sigut. Quan acaba l’especta-
cle i el faune intenta penjar
quatre abrics peluts, els
abrics es neguen a mante-

nir-se drets. Dubois ha ven-
çut el cos, però no va poder
amb el mestral!

‹Guardamunt 55’›
Bénédicte Le Lamer fa un
recital de paraules sobre
un recull de poemes que un
Nijinski ja embogit va re-
dactar en forma de diari
personal a Guardamunt, la
seva finca. El va escriure en
un francès fill del dadais-
me, ple de monosíl·labs i
salts d’una paraula a una
altra de pronunciació simi-
lar i significat diferent. La
veu, el ritme i l’entrega de
la noia omplen la sala d’una
desesperació emparada de
bogeria. Le Lamer trans-
met tendresa pel que va ser
un geni de la coreografia i
que, malgrat el seu estat
mental, va ser capaç de fer
filigranes idiomàtiques en
una llengua estrangera. ■
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