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És un joc, però
es tracta amb
el màxim res-
pecte, evitant
la caricatura i

la paròdia de les persones
que pateixen aquestes
malalties psíquiques. PSY
reuneix onze personatges
amb estrambòtics deliris
(des de viure obsessionats
pel que es veu i pel que se
sent amb agorafòbia o els
trastorns intermitents ex-
plosius) que aconsegui-
ran, a través de la discipli-
na i de l’alleujament tera-
pèutic del circ, superar les
seves fòbies. La compa-
nyia Les 7 doigts de la
main (sempre considera-
da com un petit grup que-
bequès a l’ombra de l’om-
nipotent Cirque du Soleil,
però que ara ja disposen
d’una estructura notable
amb uns 70 treballadors i
4 espectacles en gira arreu
del món) actuen avui i de-
mà al Municipal de Giro-
na, per primer cop al Tem-
porada Alta.

PSY (diminutiu del que

és relatiu al psicòleg i el
psiquiatre) vol ser molt
humà, sense que es rebai-
xi gens la tècnica circense.
Des de trapezi fins a perxa
xinesa, malabars, llança-
ment de ganivets, bàscula
o roda alemanya. La xacra
psíquica de cada personat-
ge ha vingut més determi-

nada pel caràcter de l’ar-
tista que per la seva espe-
cialitat circense. L’obra ja
fa un parell d’anys que ro-
da pel món, des que es va
estrenar a Suècia. Fins
ara, aquesta companyia
(que es va formar amb an-
tics col·laboradors del Cir-
que du Soleil) ha presen-

tat a Catalunya Traces
(Mercat de les Flors i Tívo-
li) i el treball amb els artis-
tes del circ de casa, Projec-
te Fibonacci (a l’envelat de
la Central del Circ, al Fò-
rum de Barcelona). El di-
rector de Temporada Alta
reconeix que ja els havia
volgut convidar anterior-

ment sense haver quadrat
calendari, però que el tre-
ball d’ara “és el més estri-
pat, el més gamberro”, la
qual cosa celebra. De fet,
Sunyer recomana l’assis-
tència a les funcions a tots
els metges d’un país “que
inverteix tant en cultura
com gasta en medica-
ments antidepressius!”.
L’espectacle és per a tots
els públics, “gens elitista, i
permet veure diferents
lectures” en relació amb la
vivència de l’espectador,
diu Guillaume Biron.

En la majoria de l’espec-
tacle, els onze artistes ro-
manen dins de l’escenari.
És un espai buit, neutre,
que aporta ambientació a
través de les projeccions
sobre el fons blanc, que
tant pot ser una cosa, com
una plaça. Sí que es pot
percebre, en algun mo-
ment, el gabinet d’un psi-
còleg. La música que com-
pleta l’escena ha anat sor-
gint dels assajos, provant
en les accions acrobàti-
ques temes de pop electrò-
nic o hip hop que el mateix
Biron, per exemple, duia a
l’Ipod. ■
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Les 7 doigts de la main presenten ‘PSY’ un lúdic muntatge amb onze malabaristes
que il·lustra la bondat saludable del circ per a pacients amb malalties psicòtiques

Un instant del muntatge ‘PSY’, que es programa aquest cap de setmana a Girona ■ ODC PHOTO

Segons Sunyer,
Catalunya
inverteix tant en
cultura com en
compra
d’antidepressius

Una caixa de
vidre, amb
funcions d’al-
tar, porta im-
presa una da-

ta. És la del naixement de
la intèrpret. Fins ara era el
17 de gener de 1975 que
corresponia al naixement
d’Annabelle Chambon. A
Salt, la data serà nova: cor-
respondrà al naixement
de Lisa May. Chambon no
pot continuar en aquest

espectacle, que signa Jan
Fabre i que parla del pas de
la vida a la mort, perquè es-
tà embarassada de bes-
sons. Ella assegura que
treballar en aquest mun-
tatge no l’ha deprimit per-
què “és molt viu”. Prepara-
tio mortis es podrà veure
avui (22 h) en una única
sessió al Teatre de Salt.

El projecte arrenca
d’una acció mínima al Fes-
tival d’Avinyó. Annabelle
Chambon ballava durant
10 minuts d’un concert
d’orgue en una catedral de
Bernard Foccroulle. Cinc
anys més tard, Fabre li va
proposar a la ballarina si
voldria reprendre el mun-
tatge eixamplant l’acció

escènica durant tota l’hora
que dura el concert d’or-
gue. Es va presentar,
doncs, el 2010. De fet,
Chambon no ha fet gaires
funcions perquè no eren
compatibles amb Prome-
teus. Sí que s’havia tancat
una gira pel 2012 que, ara,
Chambon no podrà execu-
tar. El seu relleu és Lisa
May. Ella ha preparat
l’obra amb Chambon i Fa-
bre. L’espectacle, com el
caràcter de cada intèrpret,
és diferent tot i que es
manté l’estat anímic que
pretén projectar i la inten-
cionalitat de la peça. I qui-
na és? Jan Fabre, artista
tastaolletes en moltes dis-
ciplines, deixa prou oberta

la mirada perquè la inter-
pretació sigui molt àmplia,
tot i que podria respondre
a la màxima: “Allà on hi ha
vida hi ha mort i on hi ha
mort hi ha vida.” A l’esce-
na, només hi ha flors (que
es relacionen amb la mort i
els cementiris des de

temps ancestrals) i la cai-
xa de vidre, que fa les fun-
cions d’un altar (evoca el
ritus de la mort i la vincula-
ció amb les religions, en ge-
neral). També hi ha papa-
llones: s’emparenta amb
l’univers de Fabre, que uti-
litza els insectes com a rú-

brica artística. Les papa-
llones tenen un pes especí-
fic: són un símbol de l’àni-
ma. És el fruit d’una meta-
morfosi anterior. El cuc es
converteix en papallona:
tot ésser viu evoluciona in-
exorablement cap a la
mort. ■
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La intèrpret Lisa May
debuta a Salt en el
solo de ‘Preparatio
mortis’

Fabre il·lustra el viatge
de la vida a la mort

Annabelle Chambon i Lisa May, ahir a l’Ateneu Barcelonès ■ PAU CORTINA / ACN


