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Bieito planeja
l’alternança
de muntatges
al Romea

c

ROGER PASCUAL
BARCELONA

TEATRE I PROPOSTA

Carles Canut evoca els
anys en què representa-

va dues i tres obres diferents en
un dia. Aquesta temporada, amb
Boris Ruiz i Mingo Ràfols, ha al-
ternat quatre espectacles en la gi-
ra de la Companyia Teatre Ro-
mea. L’objectiu de Calixto Bieito,
director artístic de la formació, és
que l’alternança arribi al teatre
del carrer de l’Hospital.

«M’agradaria que aquesta op-
ció, que explotarem encara més
en les dues pròximes tempora-
des, pogués ser realitat al Ro-
mea«, va dir Bieito durant la roda
de premsa de Mestres antics, un
dels quatre muntatges que el tea-
tre ha tingut en gira i que torna
al Romea del 2 al 12 d’aquest
mes. El director teatral va posar
l’exemple de Berlín, on aquesta
pràctica és habitual. Malgrat tot,
Bieito va apuntar que el nostre
sistema cultural no està preparat
per fer el salt: «Barcelona podria
ser un pol de referència cultural
europeu. Però s’ha de plantejar
si s’aposta per un turisme cultu-
ral o de copes».<

Miguel Poveda participa en l’espectacle
d’Andrés Corchero i Agustí Fernández

‘Invocacions’ recrea
un món poètic
al Teatre Lliure

c

MARTA CERVERA
BARCELONA

DANSA I ARTS ESCÈNIQUES

Andrés Corchero, ballarí i
coreògraf especialista en

dansa oriental japonesa, i Agustí
Fernández, pianista de jazz contem-
porani i amant de la improvisació,
estrenen avui al Teatre Lliure la se-
va última proposta, que estarà en
cartell del 2 al 5 de juny. Es titula In-
vocacions i pretenen anar una mica
més enllà del que la simbiosi entre
música i dansa permet.

El duo s’obre per primera vegada
a un tercer participant, el cantaor
Miguel Poveda, que interpretarà en
clau flamenca diversos poemes de
José Ángel Valente, Jacint Verda-
guer, Miquel Martí i Pol i Jaime Gil
de Biedma. «En aquests anys els
nostres espectacles han anat cap a
una direcció: fer cada cop menys
per dir més», explica Corchero. «No
m’interessa que les coses passin a
l’escenari sinó dins l’espectador»,
afegeix.

Fernández, Corchero i Poveda
busquen el mateix: anar a l’essència
del seu art per comunicar amb el
públic i crear un vincle que l’allunyi
del soroll mundà i el transporti a un
univers sensorial nou. «Invoquem
un món que és aquí però que el so-
roll que l’envolta ens impedeix cap-
tar», assegura Fernández. El seu ob-
jectiu, afirma, és invocar espais
mentals i sensorials per aprofundir
sobre el que són i el que significa el
fet de tocar, cantar i ballar. «Volem
extreure el màxim de nosaltres ma-
teixos perquè el públic quedi atra-
pat per la poesia que portem a
dins», continua. Amb aquest objec-
tiu, conviden a traspassar les fronte-
res del diàleg verbal a través de la
poesia escènica que sorgeix de la
tensió creada entre la dansa i la
música i la veu de Poveda.

Des que van fer el seu primer es-
pectacle al Lliure de Gràcia, les seves
propostes s’han caracteritzat per
l’absència d’escenografia i la senzi-
llesa. «Sempre hem connectat.

Quan ens vam conèixer, Andrés va
començar a ballar mentre jo toca-
va. No va fer falta parlar», destaca
Fernández. «Hem actuat junts mol-
tes vegades i tenim una relació tan
íntima que de vegades Andrés pot
ballar sense que jo el vegi, o ell
moure’s sense escoltar-me, dins el

seu propi món, però connectant
amb mi». Tots dos reivindiquen «l’art
humà», mostrar-se a si mateixos a
través de diferents disciplines sense
haver d’interpretar una peça o un
paper determinat, sinó intentant ex-
pressar el que senten per transmetre
emocions.<

33 Agustí Fernández (d’esquena), Miguel Poveda (amb el micròfon) i
Andrés Corchero (al fons), ahir en un assaig al Teatre Lliure.
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