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L
a Caldera ha acollit la
tercera part de la trilo-
gia Autòpsia, d’Àlex Ser-

rano, un dels creadors mo-
trius d’Areatangent, aquest
centre experimental d’on es-
tan sorgint iniciatives d’allò
més estimulants. Europe Is
Living a Celebration és el ca-
nemàs d’un espectacle que
ha de culminar d’aquí uns
mesos. Això diu l’autor, per-
què el que hem vist és molt
més que un canemàs. És tota
una declaració de poètica vi-
gorosa a l’entorn de l’anàfo-
ra, figura retòrica que aquí
dóna compte de la repetició
del cosmos, de l’al·literació
en el temps i en els ritmes,
de la reiteració de les accions
humanes, del sempitern cicle
de naixement, mort i renai-
xement o resurrecció.

El text de Serrano i Pau
Palacios acosta conceptes fi-
losòfics a relats imaginatius
que els intèrprets diuen des
de la performance, la dansa,
la construcció sonora o la
projecció audiovisual. L’es-
pectacle s’inicia amb una
sentència il·luminadora: “No
hi ha res que temi més l’ho-
me que ser tocat pel desco-
negut”. I és des de la por al
desconegut que l’artista
passa el llindar, s’arrisca i
prova d’arribar allà on intu-
eix que trobarà el que busca.

El conte de la granota i
l’escorpí travessant el riu Ní-
ger s’il·lustra amb una impo-
nent acció d’Ester Forment
que cau i s’alça una i altra ve-
gada, en una cadència core-
ogràfica bellíssima que re-

flecteix perfectament la na-
turalesa humana, sempre
ensopegant amb la mateixa
pedra. Els performers Diego
Anido i Susana Gómez pro-
tagonitzen les seqüències
més hilarants, posant en
marxa el Kit de Resurrecció
europea amb tots els ingre-
dients per fer reviure un
mort, o demostrant la teoria
de l’extermini per la supervi-
vència, metàfora de l’autofà-
gia europea. La imatge de
l’extinció i el ressorgiment
presideix una proposta que
caldrà tornar a veure finalit-
zada. Estarem atents!

*
Europe is Living a
Celebration, D’ÀLEX SERRANO.
LA CALDERA, 14 DE JULIOL.
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Serrano i Palacios
acosten conceptes
filosòfics a relats
imaginatius

Elretorn
del’esperit
deCopi

Hi havia una ciutat als
anys setanta que
pràcticament no

tenia res a veure amb la
d’ara. Era una ciutat liberal,
que vivia en paral·lel al sis-
tema, que havia de patir ca-
bronades semblants a l’or-
denança del civisme de
l’Ajuntament de Barcelona,
que aleshores s’anomenava
llei de perillositat social,
terme que havia substituït la
genuïna ley de vagos y male-
antes. Tothom tenia la possi-
bilitat de passar per la presó,
que s’anomenava col·loquial-
ment “la Universitat”. El pa-
radís d’aquella Barcelona era
la Rambla, i el rovell de l’ou
un Barri Xino, amb quilòme-
tres de prostitutes, que espe-
raven llegint els clients del
cap de setmana o els portaa-
vions de la Navy.

En aquella Barcelona va
néixer un fortíssim moviment
contracultural, d’arrel hete-
rodoxa i llibertària, que tenia
revistes que es venien més
que els diaris actuals. Eren
tribunes com Ajoblanco, Star
o Viejo Topo, entre d’altres,
que proposaven un canvi en
l’esperit de la gent, superar
no només el franquisme sinó
la vida alienant cap a on se’ns
conduïa. En aquella ciutat
van convergir personatges
extraordinaris, alguns dels
quals han estat icones del
moviment gai. Gent que pro-
venia d’altres zones de l’Estat
i del món, com els andalusos
Ocaña i Nazario, el valencià
Lluís Fernández, el mallorquí
Biel Mesquida, l’argentí Ángel
Pavlovsky... Els barcelonins
Pepe Ribas, Juanjo Fernán-
dez i Alberto Cardín els van
aixoplugar en les seves capça-
leres. Tot desembocaria el ju-
liol del 77 amb el míting de
Montjuïc de la CNT i les Jorna-
des Llibertàries. Entre tots
aquells artistes va aparèixer
el genial Copi, iconoclasta ar-
gentí, que va morir enmig de
l’epidèmia que va assassinar
tanta gent brillant. Ha estat
un honor que un director tan
brillant com Marcial Di Fonzo
Bo ens l’hagi retornat en les
dues obres del Grec. En
aquest cas, la nostàlgia no és
un error. La vida era un tango.

El suec

En la Barcelona dels
setanta va néixer un
fortíssim moviment
contracultural, on va
aterrar, entre
d’altres, l’argentí Copi

David
Castillo

La companyia
Rigola comença
una etapa de
“replantejament”
Àlex Rigola no ha pogut man-
tenir un dels senyals que iden-
tificaven el Teatre Lliure, la
seva companyia. El director as-

segura que es troben en una
etapa de “replantejament,
d’impàs” i que, a partir d’ara,
faran un contracte per espec-
tacle a través del qual els ac-
tors i director es comprome-
tran a muntar l’obra i a girar-la
allà on calgui. Fins ara, els 11
actors que formaven la com-

panyia eren els que viatjaven.
“És molt durt estar de gira

vuit mesos”, va admetre Rigola
per mirar de justificar la fi par-
cial d’un dels símbols del teatre
d’aquest país. Ara, va afegir, es
replantejaran les temporades.
D’una banda, els muntatges es-
taran més temps a Barcelona.

I, d’altra banda, miraran de fer
paquets, és a dir, contractaran
els actors per a dos o tres es-
pectacles. Pere Arquillué va ser
el primer a anunciar que plega-
va. Volia, va dir, ampliar horit-
zons, tot i que el 13 de setem-
bre tornarà al Lliure per fer La
nit just abans dels boscos.

Cunillé, resident
delTeatreLliure

La dramaturga presentarà una obra per temporada,
la primera de les quals serà ‘Après moi, le déluge’

A.G.
BARCELONA

Lluïsa Cunillé és la drama-
turga de moda d’aquest
país. Fa tres anys va capti-
var tothom amb Barcelona,
mapa d’ombres, que es va
veure a la Sala Beckett, i de
la qual Ventura Pons està
preparant el pas al cinema.
Enguany, la seva versió cas-
tellana es va emportar un
Max. I a sobre ha estat guar-
donada amb el Premi Naci-
onal de Teatre. El Teatre
Lliure vol aprofitar la bona
relació que té amb ella –fa
uns mesos va dirigir El dúo
de la Africana amb Xavier
Albertí– i l’ha nomenada
dramaturga resident, així
com Carles Santos n’és el
compositor resident.

El contracte, per quatre
anys, obligarà Cunillé a es-
trenar un text seu cada
temporada al Lliure. La que
ve farà pujar a l’escenari
Après moi, le déluge, que,
tot i el títol en francès (Des-
prés de mi, el diluvi), es farà
en català del 31 d’octubre al
12 de novembre a la Sala
Fabià Puigserver. Després
viatjarà en castellà a un dels
teatres del Centro Dra-
mático Nacional de Madrid,
que coprodueix la peça. La
dirigirà Carlota Subirós, en
la que serà la primera col·la-
boració entre totes dues.

L’obra,segonsRigola,parla
“de la relació entre el Primer
i el Tercer Món” a través de
l’imaginari del fotògraf d’ori-
gen nigerià Akinbode Akinbi-
yi. El director del Lliure asse-

nyalaqueestractad’unapeça
“de denúncia” i que s’adiu a
l’esperit del teatre en el sentit
de tractar l’actualitat.

La temporada de l’escena-
ri de Montjuïc s’obrirà el 13

de setembre amb La nit just
abans dels boscos, de Ber-
nard-Marie Koltès, ja vista a
Girona l’any passat i que aple-
ga cinc primers espases del
teatre català: Jordi Bosch,
Pere Arquillué, Andreu Beni-
to, Francesc Orella i Josep
Maria Pou. En falta un sisè –a
Girona va ser Lluís Homar–.
Ho dirigirà Rigola, que torna-
rà a l’octubre amb l’especta-
cular 2666, que ja s’ha vist
durant el Grec.

Hi haurà coses marca de
la casa, com Assajant Pitar-
ra, enquèAlbertí iCunillére-
cuperaran el dramaturg.
Una peça de Witold Gom-
browicz, una altra de Copi i
un espectacle de Santos
sobre Joan Brossa. I el Circ
Cric instal·larà la seva vela a
la plaça Margarida Xirgu. ■

Àlex Rigola davant dels actors, directors i compositors que han passat pel Teatre Lliure ■ GUIDO MANUILO / EFE

Koltès, Brossa,
Gombrowicz,
Pitarra i Copi
protagonitzaran
la temporada
que ve




