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Crims 
virtuals 
al Lliure 
de Gràcia

DAVID GARCÍA MATEU
BARCELONA

El director Juan Carlos Martel 
presenta avui al Teatre Lliure de 
Gràcia L’inframón, de la premia-
da dramaturga nord-americana 
Jennifer Haley. Per ell, L’inframón 
equival a «l’internet d’un futur 
immediat», predica.
 La peça teatral se situa en el gè-
nere de la ciència-ficció, encara 
que el to que utilitza Martel a l’ho-
ra de parlar de la seva obra sem-
bla situar la història en una ficció 
amb data de caducitat: «Aquest 
futur que es representa pot estar 
molt més pròxim del que ens po-
dem arribar a imaginar», sospesa 
Martel. «Es tracta d’un cibermón 
on l’home va més enllà de la sim-
ple interacció visual amb altres 
persones; ara ja pot sentir, olorar, 
tocar…».
 L’element que fa possible po-
der recrear totes aquestes experi-
ències sensorials és un avatar vir-
tual. Un jo a la xarxa amb el qual 
es poden complir tots els somnis 

més foscos que es puguin imagi-
nar en la vida real.
 La llibertat que s’ofereix mit-
jançant aquest avatar virtu-
al és absoluta. Tant es pot recre-
ar aquest individu de bits a imat-
ge i semblança d’un mateix, com 
adaptar-lo al físic d’una nena per 
exemple. Martel assegura que 
l’obra va enfocada al «dilema mo-
ral que planteja aquesta llibertat; 
la dicotomia entre el món real i 
el món virtual». «Si ara ja hi ha vi-
deojocs en què pots matar prosti-
tutes, violar dones o robar cotxes 
i disparar per la finestra… ¿fins a 
quin punt estem lluny de l’esce-
nari fictici que se’ns presenta a L’In-
framón?», es pregunta.

MÓN VIRTUAL / L’obra ens ensenya 
com una xarxa virtual creada per 
un individu de tendències pedòfi-
les (Andreu Benito) és utilitzada 
per part de diverses persones, en-
tre les quals hi ha un professor 
(Víctor Pi) que ha creat el seu pro-
pi perfil virtual en forma de nena 
petita (interpretada per dues ne-
nes per qüestions legals: Gala 
Marqués i Carla Schilt). L’actriu 
Mar Ulldemolins serà qui encar-
narà la ciberdetectiu, amb l’aju-
da de Joan Carreras com a agent 
infiltrat en el món virtual. H

L’obra es pot ubicar 
en la ciència-ficció, 
encara que el seu 
director la situa en 
un futur pròxim

Fusió de teatre i cine
3Teatrocinema presenta ‘La contadora de películas’ i ‘Historia de amor’

MARTA CERVERA
BARCELONA 

L’aclamada companyia 
xilena Teatrocinema ex-
plora un nou llenguatge 
on fusiona el setè art amb 

el teatre. «Ens vam cansar del teatre 
convencional. Etimològicament , te-
atre significa «el que es veu». El pú-
blic fa tant de temps que veu el ma-
teix que ens venia de gust canviar 
i investigar noves formes de comu-
nicar», ha declarat Zagal, el funda-
dor d’aquesta companyia multidis-
ciplinària creada per exmembres de 
La Troppa el 2005. A Barcelona de-
buten amb dos espectacles al Lliu-
re de Montjuïc. Avui i demà presen-
ten La contadora de películas, basada 
en la novel·la del xilè Hernán Rivera 
Letelier, a les 20.30 hores. I diumen-
ge i dilluns, a la mateixa hora, Histo-
ria de amor, adaptació d’un dur relat 
de violència masclista del francès 
Régis Jauffet.
 L’objectiu de Teatrocinema és 
aprofundir en un llenguatge que 
superi els límits del temps i l’espai. 
«Som pioners d’una manera de tre-
ballar que combina la realitat de les 
imatges i la interrogació del teatre». 
El resultat és una posada en escena 
plena de màgia i misteri. «En reali-
tat creem una il·lusió, una realitat  
paral·lela». Per aconseguir-ho utilit-
zen tot el que tenen al seu abast, fins 
i tot «una càmera invisible que so-
brevola l’escenari per captar plans 
impossibles».

JOC D’IMATGES / En escena munten du-
es pantalles i els actors es mouen en-
tre aquestes pantalles imaginant-se 
coses que no veuen, interactuant 
amb imatges que només perceben i 

amb les quals dialoguen gràcies a un 
precís treball de moviment adquirit 
en hores i hores d’assaig.
 La contadora de películas és una his-
tòria de resiliència protagonitzada 
per Laura Pizarro amb cinc actors 

que interpreten un munt de perso-
natges. L’obra transcorre als anys 60 
en una mina del xilè desert d’Ataca-
ma dedicada a l’extracció de nitrat. 
La seva protagonista és una apassio-
nada del cine que es dedica a mirar 
pel·lícules i a explicar-les que, a me-
sura que empitjora la situació a la 
mina, començarà a barrejar realitat 
i ficció.
 La seva adaptació no utilitza les 
pel·lícules de la novel·la original sinó 
films inventats amb un argument 
que reforça la dramatúrgia. «Hem 
creat vuit nanopel·lícules de gènere. Hi 
ha des de clàssics de Hollywood, fins 

a cine mexicà de sèrie B o pel·lícules 
històriques i de guerra».
 El to en la colpidora Historia de 
amor és molt diferent. Narra l’obses-
sió d’un professor d’anglès (Julián 
Marras) per una dona (Bernardita 
Montero) que no l’estima. «A Xile 
la violència de gènere és tremen-
da. L’obra és una reflexió sobre la 
impunitat dels homes que abusen, 
el sistema i el que arrosseguem de 
la dictadura». El muntatge recorre 
al llenguatge del còmic. «Utilitzem 
imatges en blanc i negre en conso-
nància amb la personalitat bipolar 
del protagonista». H

33 Imatges de ‘La contadora de películas’ (esquerra) i d’‘Historia de amor’.

La companyia xilena 
aprofundeix en un 
llenguatge que intenta 
superar els límits 
del temps i l’espai

Debut d’Alonzo 
King al Grec
3La companyia Lines Ballet presenta avui 
‘Writing Ground’ i ‘Biophony’ a Montjuïc

M. C.
BARCELONA

Lines Ballet, la companyia de dan-
sa contemporània de San Francisco, 
fundada i dirigida pel premiat Alon-
zo King (Geòrgia, 1952), considerat 
el gran renovador de la dansa clàs-
sica, debuta al Teatre Grec amb un 
programa doble, a partir d’avui a les 
22.00 hores. Writing Ground és una 
peça del 2010 creada per encàrrec 
del Ballet de Montecarlo per comme-
morar el centenari dels Ballets Rus-

sos, la influent companyia fundada 
per Serguei Diàguilev. Biophony, es-
trenada el 2015, s’inspira en els sons 
de la naturalesa. A l’obra s’intenta 
reconnectar amb la part més intu-
ïtiva de l’ésser humà, amb allò que 
el connecta al món de forma direc-
ta i natural.
 La dansa de King no intenta im-
pressionar, el seu objectiu és arribar 
a una cosa més profunda a través 
de moviments plens de contingut. 
«L’objectiu no és convertir-nos en un 

zoo, sinó transformar-nos en part de 
la naturalesa», ha explicat la ballari-
na Kara Wilkes. «A Lines no es busca 
tant l’espectacle sinó expressar co-
ses des de dins, a nivell profund, bus-
quem moments d’introspecció que 
traspassen l’escena», afegeix. «El que 
King espera de nosaltres és una pre-
sència i una atenció que ens perme-
tin viure cada representació més avi-
at com una experiència que no pas 

com un espectacle».
 Respecte a la tècnica de King, co-
menta que Biophony és un exemple 
clar de la seva manera de treballar, 
de la seva experimentació sense lí-
mits a partir de la dansa clàssica. «A 
Biophony és com si la civilització tor-
nés a connectar amb la naturalesa. 
Hi sintonitzem a partir dels nostres 
instints, a través de la nostra forma 
d’entendre la dansa clàssica». H

33 Un moment de la representació de ‘Biophony’.
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