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Els coreògrafs i ballarins de l’espectacle ‘D’avant’

El Teatre Lliure de Barcelona acull una coproducció catalano-alemanya que recupera les arrels culturals d’Occident

‘D’avant’ fon la música medieval
amb la dansa d’avantguarda

Carles Matamoros
BARCELONA

L
a companyia
alemanya
Saha Waltz i
Guests pre-

senta ‘D’avant’ al
Teatre Lliure de
Barcelona. L’espec-
tacle, que es farà els
dies 11 i 12 de març,
és un treball conjunt
de quatre ballarins i
coreògrafs interna-
cionals que combi-
nen la dansa d’a-
vantguarda amb
música medieval
cantada en directe.

Els ballarins i coreògrafs
Sidi Larbi Cherkaoui, Damien
Jalet (dels ballets C. De la B.
d’Alain Platel), Luc Dunberry
i Juan Kruz Diaz de Garaio (de
la companyia Sasha Waltz)
arriben a la Sala Fabià Puig-
server per presentar D’avant.
L’espectacle, a diferència de
la majoria de coreografies de
dansa, s’allunya de l’abstrac-
ció i aposta per seguir un fil
argumental. Així, tal com va
destacar Àlex Rigola, director

del Teatre Lliure, ens trobem
davant d’un “espectacle de
teatre total” amb “molt de
contingut”.

Fil argumental atípic
En qualsevol cas, el mun-

tatge no segueix un fil argu-

mental convencional i fa ús
de la confrontació d’idees i la
creació d’imatges per atraure
l’espectador. Cada personatge
segueix una línia argumental
amb sentit, però la història
que es representa no segueix
una lògica racional. Segons

Damien Jalet, “l’argument se-
gueix una lògica emocional,
on l’escenografia i les imatges
creades donen lloc a múlti-
ples interpretacions”. De fet,
els responsables de D’avant
prefereixen no explicar res de
la història per garantir que

cada espectador faci la
seva pròpia interpre-
tació.

La música, que els
quatre ballarins can-
ten a cappella durant
tota l’obra, té una
funció essencial en el
missatge que vol
transmetre l’especta-
cle. Els temes seleccio-
nats, que estan cantats
en llatí, italià i espa-
nyol antic, són de l’è-
poca medieval occi-
dental (segles VII i XII)
i volen, segons Juan
Kruz Diaz de Garaio,
“suggerir diversos pa-
ral·lelismes amb l’ac-
tualitat”.

Religió i política
Així, segons el ba-

llarí, es pot fer una
comparació entre el
temps de les croades i
la situació actual, ja
que, en les dues èpo-
ques “s’utilitza la reli-
gió per a funcions po-
lítiques”. De fet, es pot
entendre l’obra com

un fresc sobre el xoc entre
cultures que ara estem tor-
nant a viure. Un xoc que ge-
nera imatges positives i ne-
gatives, davant del qual els
responsables de D’avant “no
volen ni fer judicis ni donar
respostes”.

ARXIU

Sergi Belbel

Els premis Max homenatgen
el teatre espanyol

Ramon Palomeras
MADRID

A
mb un ine-
ludible ‘En
un lugar de
la Man-

cha...’ començarà la
cerimònia dels pre-
mis Max de les arts
escèniques, que tin-
drà lloc dilluns que
ve a Guadalajara i
en què el teatre
espanyol tindrà
molt a dir.

El teatre Antonio Buero
Vallejo de la ciutat manxega
serà l’escenari d’una gala que
no s’oblidarà de la figura del
cavaller de la trista figura

amb motiu del seu 4t cente-
nari i on la dramatúrgia es-
panyola, des del Segle d’Or
fins als nostres dies, servirà
d’excusa argumental. L’en-
carregat de dirigir la cerimò-
nia, el dramaturg català Sergi
Belbel, ha avançat que la gala
no comptarà amb el típic
presentador sinó que s’utilit-
zaran petites escenes o mi-
croobres teatrals d’autors di-
versos, amb continguts que
versaran sobre la dramatúr-
gia i la interpretació i que
guardaran relació amb els
premis, i on l’element sor-
presa hi tindrà molt a dir.
Sense voler revelar gaires de-
talls, Belbel ha avançat que
deu actors seran els encarre-
gats d’encarnar els personat-
ges representats, des dels au-
tors més representatius de la
història de la dramatúrgia
espanyola fins als personat-
ges immortalitzats per
aquells, i que era impossible
no aturar-se en les aventures i
desventures del Quixot en el

marc del seu 400 aniversari.
El dramaturg català reco-

neix que s’ha inspirat en els
musicals nord-americans en
què es barregen personatges;
aquells en què, per exemple,
la Caputxeta, en lloc de tro-
bar-se amb l’àvia tradicional,
topa amb els tres porquets.
Així doncs, al llarg de dues
hores i amb un to desenfadat,
àgil i divertit, com remarca,
els espectadors assistiran a
diàlegs entre els autors de di-
verses èpoques, al·lusions i
cites a obres del repertori te-
atral espanyol tan diversos
com La Celestina, La casa de

Bernarda Alba, Historia de una
escalera, ¡Ay, Carmela! i El Qui-
xot. També ha volgut destacar
la participació de sis actors i
cantants de la companyia ca-
talana El Musical Més Petit i
ha incidit en el fet que la ce-
rimònia no passarà per alt les
reivindicacions, com la de
més presència femenina als
escenaris. “Al cap i a la fi, el
teatre no és només l’art de la
memòria sinó també l’art de
la realitat. Per això, i sense
voler ofendre ningú, hi haurà
elements reivindicatius”.

De les vint-i-set categories a
concurs, tres ja han estat
concedides; l’autor José María
Rodríguez Méndez s’endú el
Premi d’Honor, la companyia
colombiana Teatro de los
Sentidos, el premi Noves
Tendències, i l’actriu Fanny
Mickey, també colombiana, el
Premi Hispanoamericà. Pel
que fa a la resta de guardons,
d’entre els que semblen par-
tir amb avantatge cal esmen-
tar els espectacles La cena, Yo
Claudio i Doña Rosita la soltera.
Les estatuetes, les conegudes
pomes amb antifaç de Joan
Brossa, seran lliurades, entre
altres personatges del món de
la faràndula, per Josep M.
Flotats, Blanca Portillo, Josep
M. Pou, Julieta Serrano, Vicky
Peña i Paz Padilla.

Belbel admet
converses per
dirigir el TNC

➤ L’autor, director i tra-
ductor teatral Sergi Belbel
admetia ahir “estar en
converses” per acceptar la
direcció del Teatre Nacio-
nal de Catalunya (TNC) que
li ha ofert la conselleria de
Cultura que comanda Ca-
terina Mieras. Després d’u-
na primera ronda de can-
didats, alguns dels quals
van refusar la proposta, la
consellera sembla ara mi-
rar cap a un candidat més
jove, on encaixa el perfil de
Belbel. El creador deia ahir
que, de moment, ell no en
pot dir “res”. El que és clar
és que, a la decisió de la
conselleria, no li fa cap bé
d’allargar-se.


