
 AVUI
Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

Àmbit geogràfic: Catalunya Periodicitat: Diari 04/06/2004

Secció: Fòrum 2004         Pàg: 52

Philippe Decouflé: "Vull fer somiar els espectadors"

El creador francès presenta 'Iris' al TNC

Marta Porter

Decouflé juga amb les cultures d'Orient i Occident fins a crear imatges irreals ajudat per la
il·luminació i les projeccions

Fer feliç el públic. Aquesta és la gran marca de la casa de Philippe Decouflé, que dimarts estrena
al Teatre Nacional de Catalunya 'Iris', un espectacle en què, com ja és habitual en ell, barreja la
dansa amb altres gèneres com el mim, el circ, el vídeo o els jocs luminotècnics.
"En els meus espectacles parteixo del propi plaer i vull compartir-lo amb el públic. Els espectadors
busquen meravelles i jo vull fer-los somiar". I per aconseguir-ho, aquest creador que fa dos anys ja va
fascinar el públic del TNC amb Shazam!, pren com a base la màgia i l'humor, sense caure en la hilaritat
ni la ironia, sinó simplement apostant per la poesia visual per fer que el gran públic pugui gaudir durant
una hora i mitja d'un muntatge espectacular i que en surti amb un somrís als llavis. Aquest francès que
va començar en el món del circ, va fundar una companyia de dansa, va ser creador publicitari i comença
a endinsar-se en el món cinematogràfic, utilitza tots aquests elements per obrir els ulls als espectadors i
mostrar-los la cara més amable de la cultura, no per això menys intel·lectualitzada.

"Iris. Una fantasia austera per a un món modern en desordre no és un espectacle narratiu, sinó un
divertiment muntat a partir de fragments musicals que es van encadenant de manera que cada
espectador es pot muntar la seva pròpia història a partir dels elements que veu", explica el coreògraf. 

Estrenat al Théâtre National de Chaillot (París), amb un èxit de públic que va omplirel teatre de gom a
gom durant 27 dies, Iris respon a l'esperit d'integració cultural que proposa el Fòrum 2004, ja que integra
dalt l'escenari artistes de França, la Xina i el Japó. "Vam muntar l'espectacle a la ciutat de Yamaguchi, al
Japó -"on ens vam avorrir molt", comenta burleta-, i és una barreja d'elements culturals francesos,
japonesos i xinesos, tot i que hem volgut defugir l'exotisme", explica. Així, alhora que es pot veure un noi
sorgit de l'Òpera de Pequín que canta, balla i fa números d'acrobàcia característics d'aquest gènere, i
amb uns codis artístics que tenen ben poc a veure amb els occidentals, "també l'hem muntat dalt d'un
cavall, com si fos un cawboy, en un homenatge a George Bush, li hem posat un cor de guerrers amb
espases japonesos al darrere i ho hem amanit amb música electrònica i una cantant d'òpera francesa
en directe", explica el director. "Agafo totes les tradicions i les espremo fins a arribar a un desfasament".

La relació de Decouflé amb el Japó ve de lluny, ja que, confessa, "és un país que m'agrada molt". "Fa
deu anys que hi vaig un parell de cops l'any. En una estada vam estar pensant de crear una companyia
allà, però la crisi asiàtica ens va obligar a desestimar la idea. A canvi, vam fer Iris, que també és un
projecte molt ambiciós". I és que a més de combinar la dansa amb el circ i el mim, l'espectacle també
incorpora molta imatge a través de projeccions de vídeo.

L'evolució d'un solo
La idea era continuar amb el solo que el ballarí va estrenar l'any passat a Barcelona. Si aleshores la
seva imatge real es desdoblava en desenes d' alter egos virtuals -"no m'agradava la idea d'estar sol a
l'escenari", argumenta-, ara, amb 12 ballarins en escena, la tecnologia multimèdia l'ajuda a mostrar
aquesta buscada interculturalitat. Amb tot, assegura que no es tracta d'alta tecnologia perquè "no volem
impressionar la gent amb trucs, sinó utilitzar el vídeo de manera molt casolana", encara que reconeix
que aquests efectes, tot i ser "senzills", ocupen la meitat de l'espectacle.
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Un film amb Harvey Keitel
 Philipe Decouflé comença aquest estiu el rodatge de la seva primera pel·lícula com a director, titulada
La maledicció del gitano, que està basada en una novel·la negra del mateix títol que relata una tragèdia
amorosa.

En la pel·lícula hi intervindrà l'actor nord-americà Harvey Keitel, tot i que el protagonista és David Toole,
un ballarí sense cames que actualment balla a la companyia Lloyd Newson, i la seva partenaire és la
cantant Vanessa Paradis.
El francès Philippe Decouflé ahir a Barcelona mentre donava
instruccons als seus ballarins.
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