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U
n debut hauria de ser
el començament d’al-
guna cosa amb un

llarg recorregut per enda-
vant. Amb L’olor sota la
pell Marta Buchaca estrena
obra i segurament carrera
a la Sala Beckett, confir-
mant el bon olfacte de Toni
Casares en la selecció dels
textos que formen el cicle
Tot un any de teatre català
contemporani. És una in-
cògnita què el va dur a
fixar-se, precisament, en
aquesta autora novella.
Molts elements ajuden el
discerniment, també la sa-
viesa en l’administració de
tot el que no es diu o no es
veu. Així passa en aquest
text: fins i tot els personat-
ges invisibles (la dona, la
mare, l’amic) mostren un
interessant perfil dramàtic.

El perill del costumisme
rural català –i la seva tòpica
dialèctica entre camp i ciu-
tat– es dilueix aviat amb
una dramatúrgia que prefe-

reix endinsar-se per camins
en què hi preval la qualitat
del personatge sobre el di-
buix del seu entorn. Retrats
que apareixen davant del
públic incomplets, amb
ombres, que es prenen el
seu temps dramàtic per
desvelar el seu autèntic i
revelador perfil. En els per-
sonatges i en una acurada
escriptura hi ha els punts
forts del text de Buchaca,
una escriptura que ella ma-
teixa considera escrita amb
la moixaina de la poesia.

Una qualitat poètica que
també va haver de perce-
bre l’escenògraf i va malin-
terpretar –amb l’anuència
del director– amb un deco-
rat que es mostra com un
element incordiant. Un es-
trany paisatge escènic
sobre les teulades d’un
poble que limita el movi-
ment dels actors –sobretot
les seves entrades i sorti-
des–, els resta llibertat i na-
turalitat i els tanca en un
espai pretesament simbò-
lic que només distreu
l’atenció sobre el tens joc
de revelacions que desple-
ga l’autora.

*
‘L’olor sota la pell’, DE MARTA
BUCHACA. SALA BECKETT, 16
DE MAIG.
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Els personatges i
una acurada
escriptura són els
punts forts del text

Bollywoodiel ‘kitsch’
AcabaambèxitaBerlínunespectaclesobre lahistòriadelcinema
popular indiqueaterraràalTeatreTívolideBarcelonael febrervinent
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Toby Gough volia explicar
com és el món de Bolly-
wood, però no sabia com.
Fins que va topar amb la
història d’una família il·lus-
tre del cinema indi, la nissa-
ga Merchant, i el relat d’un
dels seus membres, la core-
ògrafa Ayesha Merchant.
“Si expliques la història
d’una coreògrafa, que públi-
cament no és coneguda, tot
i ser l’arquitecta de tot ple-
gat, és més fàcil entrar-hi”,
ens comenta Gough assegut
en un restaurant indi de
Berlín, on el seu musical,
Bollywood. The show, fina-
litza una exitosa estada. En
breu girarà per tot Europa i
arribarà al febrer al Teatre
Tívoli de Barcelona.

L’autor i director d’aquest
muntatge, que té una impor-
tantexperiènciaenel terreny
delmusical,sobretotenelsde
caràcter ètnic, va viatjar a
Bombai i va contractar prop
de 50 ballarins per al seu es-
pectacle.Novaser-li fàcil. “No
hi ha agents i has de passar-
hi una bona temporada per
veure qui agafes. A més, la
gent no surt d’allà, perquè su-
posa perdre els contactes”,
assegura Gough. D’aquesta
manera es pot dir que Bolly-
wood. The show és el primer
espectacle d’aquesta mena,
integrat totalment per actors
i ballarins indis, que trepitja
el Vell Continent.

El xou que hem vist al
Tempodrom berlinès, amb
1.200 persones més, és força
genuí.Ésadir,moltamúsica,
un argument molt prim, un
vestuari ple de color i una co-
reografia que mescla la dan-
sa tradicional amb el hip-

hop. Per Gough és una ma-
nera de retratar tot un país,
els habitants del qual van al
cinema a evadir-se.

Que ningú no hi busqui
DagollDagom oComediants,
Sondheim o Mel Brooks.
Aquí tot té un regust kitsch i
de condició física excel·lent.
El fibrat Deepak Rawat, un
dels protagonistes, ens diu
que fa tres hores de gimnàs-
tica al dia per poder mante-
nir el ritme diari de més de
dues hores de funció. Ell està
content de la gira europea
que tot just comença. Sap
que a la gent d’aquí li agrada

més veure la cosa exòtica de
les danses antigues, en
aquest cas provinents dels
deserts del Rajasthan, però
deixa clar que Bollywood és
sinònim de mescla.

“Bollywood és tot”, ens
matisa la bellíssima Carol
Furtado, protagonista abso-
luta de l’espectacle. Ella va
haver d’aprendre el ball clàs-
sic per ser capaç de portar el
fil argumental des del camp
antic i tradicional fins a la
modernitat. A més, el fet
d’encarnar un mite com
Ayesha Merchant va ser tot
un repte o, més aviat, com

reconeix, “un privilegi”.
El xou també té un punt

còmic gràcies a la interven-
ció de la parella de moda a
Bombai, Pramod Pathak i
Jaspal Singh. No sabem com
cauran a Barcelona les inter-
vencions gais del duet. A
Gough li agrada l’autoparò-
dia de Bollywood i l’estil
sumptuósde l’espectacle.Ell,
tan agosarat que diu que vol
fer un carnaval amb Carlin-
hos Brown a l’Iraq, sap que
l’èxit berlinès li obre, potser,
les portes del temple de
Shiva, encara que sigui un
lloc de cartó pedra. ■

‘Bollywood. The show’ mescla la tradició i la modernitat de l’Índia, amb molt de color i moviment ■ COMEDIA

El xou té música,
un argument
prim, un vestuari
ple de color i una
coreografia
heterogènia

Censuraalapantalla?
La Comissió Federal
de Comunicacions
dels EUA vol vetar
continguts violents

Lara Bonilla
NOVA YORK. CORRESPONSAL

El Congrés dels EUA podria
regular els continguts vio-
lents a la televisió si prospe-
ra la proposta que ha fet la
Comissió Federal de Comu-
nicacions (FCC). En un in-

forme recent, aquesta agèn-
cia recomana als legisladors
que li atorgui l’autoritat per
controlar i limitar els con-
tinguts violents, ja que con-
sidera que hi ha una corre-
lació entre les imatges de
sang i violència que aparei-
xen a la pantalla i els com-
portaments violents que es
donen en la vida real. La
FCC, que ja regula els con-
tinguts sexuals o obscens,
va fer públic fa unes setma-
nes un informe en què asse-

gurava que la violència a la
pantalla pot incrementar el
comportament agressiu
dels nens, almenys per un
període curt de temps.

Els directors de pel·lícu-
les de terror no hi estan
d’acord. John Carpenter, di-
rector de clàssics del gène-
re com Halloween, consi-
dera que els films reflectei-
xen la cultura en què vivim
i no se’ls pot acusar de pro-
vocar violència en la vida
real. “La raó de ser de mol-

tes d’aquestes pel·lícules és
plasmar el que passa al
món”, explicava Carpenter
durant un debat recent a
Nova York. En el mateix
sentit, s’expressa el direc-
tor canari Juan Carlos Fres-
nadillo, que acaba d’estre-
nar als EUA, 28 weeks
later, un film de terror amb
zombies i grans dosis de vís-
ceres i sang. Quan passen
successos violents, “és molt
fàcil trobar el culpable en
una pel·lícula i no adonar-se

que l’art és una expressió
de la vida”, diu.

Entre d’altres recoma-
nacions, la FCC suggereix
que el Congrés elabori una
definició del que es consi-
dera programació excessi-
vament violenta. La pro-
posta amenaça d’obrir una
guerra amb la indústria te-
levisiva i cinematogràfica.
Com formular una definició
del que és violent sense pe-
rill de caure en la censura o
limitar l’expressió artísti-
ca?, es pregunten els més
crítics. Carpenter creu que
la censura no n’és la solució.
“No pots destruir una idea.
La pots amagar però conti-
nuarà allà i reapareixerà”,
assenyala. ■




