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REBELLES
Es un actoramb
Confortdomestic.
Fa teatre a casa,si
cal. Els plats, (a

nevera, Ia
rentadora. En
dansa baUa poc len teatre.
parla menys. NovaYork
L'espera per tin premi do
coreografia.Ala tardor,
benelt pels Papes
d'Avunyó, hi faràde
teacher
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Si trebalks ala General
Ic! dE!pectacles,

tensdescompte ales
tarifes del rebut de
l'electricitat?
Des de fa uns anys no
pago Ia hum. PerO Ia
companyia teatral
General Elèctrica té
bona energia i aixô ha
permes fer molts
espectacles.

i cIa actors i lea actrius
de Ia General Elêctrica

q!!!iLs!
enxufats?
Al contrari. Ho fan pel
tipus de treball, no
perquè els representi Un
benefici.

epitiM,r
improvisarels actors i
saltar-se els drets
d'autor?
Dalguna manera, si. Es
un mètode que ens hem
anat inventant amb el
director Roger Bernat.
Treu molt dels actors i
demana compromis. A
vegades es barreja la
vida personal amb Ia
ficció. Hi ha gent que ho
acceptabéigentque
se'nva.
LEI Confortdomèsticon
està? LEn una casa
4gnsdeSitges,enun
hofel de cinc estrelles o al
ptdekp
De fet l'espectacleva
néixer en pisetsnostres.
No tenlem ni diners ni
teatre on treballari yam

decidir-nos pel
menjadorde casa.A
Sitges, el luxe de Ia casa-

escenari ens Va
obligara

t/ modificaruna
" micaels

personatges en
més esnobs.
LUna histôria d'amor

Y definalsdegleXX
necessita un marc
ambiental definals

/
" funcioni?

No Se quin marc
necessita.Ja és prou
dificil que existeixi.

L'amor és un tema
complex, pero és el
motor basic que no pot
faltarenunaobra.
Fer entrar Ia gent a
!Pi!!c!P!!

parellaéscomteniruna
camera connectada a
Interiiepamb
navegants de cam i os?
No sé on anirà a parar
Internet. En desconfio.
Semprevaiguna mica a
remoic de Ia tecnologia.

les emocions es
vehiculen en directe i
enviu.
ecg,afies volen

serorignalsprque
perimenten el

llenguatgedelcos?
Cexperimentacio dcl
ballarl s'hauria de
quedara casa. Penso que
en dansa s'ha d'explicar
algunacosa. Per aixO
potserbarrejo teatrei
dansa.
Un estacleqcsdw
Cruza cuando el
hombrecitoesté en

4!,estàp.raten
cIa semãfors de carrer o
enuncampdefruitafora
dep?
Es una frase d'una
ballarina en uns assajos.
LQuins consehls us

donaven els vostres
pares?", vaig preguntar.
I unava respondre aixb.
Em va semblarun bon
titol.
LTenffcornpanyappa
vol dir agafar fama, no
J!peaii

El Grec vol companyia
amb nom.Ata en
comencaré una. Se les
persones [Natalie, Laura
i Sofia]. Penso més en el
treball coFlectiu que en
les figures.
Al Pati de lea Dones
(CCCB), LIes petites
rebel-lions serveixen p
aalgunacosa?
Per no quedar.te
deprimit dins del hit. La
vida només continua si
et rebel'les.
LEtdonenunpde
dansa a Madrid i te'n vas
aNovaYorkaimpartirun

profetaalasevaterra?
Es interessant trebahlar
a fora. Perô a dins ens

11aurien de cuidar una
mica més.
LVau necessitarmoltes
rentadores peresclafar
ca4p!ctacJ!
pookg
Eraunasolarentadora
amb trampa.Als assajos
en yam esclafar unes
quantes. hun diava caure
quannohaviadecaure,i
no ens va enganxarde
miracle.
Parlantdeferro veil, Lea
ppdir.desbaIlesta que
jg_acosaenqueda?

Jodiria, recicla que
alguna cosa en queda. Hi
ha obsessió a seroriginal.
D'un espectacle que
t'agrada, alguna cosa en
retens i Ia copies
inconscientment.
LQuEfariesarnbrnoltes
ideesaIcpiambdeumil
qlsdeurosala
butxaca?
Segurament
m'estavellaria.
Trebahlant amb pocs
diners, les idees surten
millor. Si tens més
diners, les idees es
bloquegen jet

compliques lavida en
producció.
QLe en pes de l'actor
director Tomâs Aragay?

Que és un aprenent que
almenys té ma esquerra
per tractar ambles
persones amb qui
treballa. Improvisa
massa. PerO dltimament
veig que la reflexió
guanya la improvisacio.

Una persona tranquiFla.
Que pogués ferels
espectacles que Ii agrada
feri tambe que pogués
treballar amb la gent
amb quivol treballar.
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La nova generacio de mUsics brasHers impregna de 'funk' i pop els Sons tradicionals

els

Pere Pons
BARCELONA

La müsica popular
brasilera creix i es
transforma de
manera incessant.
Chico César i Da-

niela Mercury, dos
dels seus expo-
nents de més ac-

tualitat, en donen
fe aquesta nit.

E
l music i Ia Cafltaflt
bahiana sOn punta
de llanca de Ia nova
generacio de mu-
sics brasilers que

els flitims anys han aconse-
guit donar un impuisrenova-
dor ala sons brasilers derivats
de la bossa nova i el moviment
Tropicalia.

Chico Ccisar, que serà el
primer a trepitjar l'escenari
(21 h) del Poble Espanyol,java
seduir el public barceloni fa
pocs mesos amb una actuaciO
intima I acüstica a Ia sala Bi-
kini. Ara, perO, les dimensions
de l'espai ii permetran espla-

jar-se a gust amb una banda

elèctrica i amplifica-
da més entregada a
lespectacle, perO no
per aixO menys des-

cuidada en el sentit
purament artfstic.
Els tres discos pubii-
cats per Chico César -Aos vivos
(1995), Cuscuz cIa (1996) i Beleza
mano (1997)- han ultradi-
Inensionat Ia soya diminuta
alcadafisica fins a convertir-lo
en un dels nous gegants del
pop brasiler. Més enllà que Ia
seva veu desprengui Ia refe-
rència inequlvoca de Caetano
Veloso, les seves cancons con-

tenen un assortirnent d'ingre-
dients fins ara inèdits dm5 lea

fOrmules pop de la
7musics brasilera.

César barreja amb
naturalitat i exquisi-

grec98 desa els Sons tradici-
onais. i populars de
is seva terra asnbca-

dències accentuadament afri
canes. aromes dc rsggaeipi-
cades d'ullet al funk i aitres
referències occidentaiitzants.
La versatiiitat del seu registre
vocal i el ventall de recursos
estilfstics de que disposa ci
converteixen en un sensacio-
nal exponent de Ia riquesa de
matisos que atresora la mtisi-
ca dcl pals amazbnic.

La veu mOs seductora
Dna mica més veterana, tot i

que encara desconeguda per
aquestes latituds, és ia cantant
de Bahia Daniela Mercuiy El
seu primer treball discograflc
data de principis de la dècada
deis noranta i conté untema
-Swing da car- que va enregis

¯ trar amb el grup de percussiO
Olodurn. Precisament, l'exit
d'aqucsta peçayaser ci qüe va
propiciar, l'any 1992, el seu
contracte amb is multinational
Sony.. Des d'ieshores, els tres
discos que ha editat amb auest
segeli -Canto dacidade (1992).
Musica cia rua (1994) i Feijao corn
arraz- han propidonatia seva
esglaonada popularitat a lea
llistes dc vendes dcl seu pals
-500.000cOpiesvenudes- i els
seus concerts cada vegadahan
estat m& muitiiudinarw-flns
a 250.000 persones. -

Musics com Gilberto Gil i
Herbert Vianna ii han escrit
cançons, conscients que té
una dc lea veus més seducto- -
rca i comunicatives de Ia nova
fornada de -cantants brasile-
rca. PerO qui -millor que ella
mateixa, aquesta nit, per do-

mostrar-ho.

La Companyia Tomàs Aragay
estrena 'By Natural Piety' al CCCB

Macta Porter
BSRGELQSA

Tomàs Aragay
presenta un nou
treball coreogrà-
fic en qué els ba-
Ilarins interpreten
vivències perso-
nals sobre l'omor.
'By Natural Piety'
serà al CCCB del 17
al 20 de juliol.

omls Aragay té usia

rnanera molt perso-
________

nal de muntar unT espectacle i tant és
valid ci resultat final

corn ci procés seguit per scon-
scguis'.io. A partir de Ia voluntat
d'explicar diferents aspectes do
i'amor. Aragay ha posat en veu
dels interprets lea seves prOpies
experiències.: Són cinc balla-
rins i cadascun protagonitza ia
aeva hlstOria.- que és autobio--
gràflca. Dos d'olls han expilcat
corn neix I mor un amor. sins
noia cia 39 anys. que és soltera
i sense fills. explica corn es re-
lations ainb aquestes mancan"
ces; unajoveneta viu l'amor d95
dcl xalhrdeig quo es genera al
seu entorn; i i'ültima coreogra-
fla paris de l'amor corn a sacri-- font a mesura que s'anava crc-
fici".explics Aragay.

-
ant l'espectado.

Els intèrpretsvenen tant dci Natural Piety. Se busca perso-
mOn de ia dansa corn del tealre no para Uornr ds teatre-dansa: en
i van 1cr eacollits després- de uns proporciO del 50 per cent.
passar per una -audiciO, "Vaig- I és que Tomàs Aragay Ve del
convocar 25 ballarins i actors i mOn dcl teatre I concepla
yam treballãr junts unã setina-- dansa corn una snanera d'ex-
na fins que vaig trobar cis cinc pressar emotions més enllà
quem'mntcressaven". thu ci co- d'on pot arribar Ia paraula. -"A
re6graf 'Fis escollits sOn lea cadascuna de los histOries hi ha
barcelonincs SOnia GOmez -i text, que han escrit ols mateS.
Bllbara Garcia. Guillermo xos bailarins i quo després hem
Weickert, dc Sevilla, Marianto- poilt entre tots. Pci quo to a Ia
nia Oliver, de Pahna do Mallor- corcografia, cia he donat los
ca. I ldurre Azkue. do Zarautz consignes I ells han trobat cia
(Guipüscoa). La müsica és do seus propis moviments". Ara-

Joan Saura I es vs anar compo- gay diu que han estat tres me-

sosdetreball, ci primer deis
qualsva serper definir-el con-

cepto d'arnor. "Desprds he anat
enregistrant en video tots els-
assajos i revisant-los -per ox- -

trolire'n lea parts més 'cmodo-
nalsAl final és unti-ebalilnolf
autobiograflc I en ci qulsi cadä
ballarfes-mostraasñb clseu-
propi llenguatge"; afinna.

El resultat do tot plegat és
usia snirada "agredolçade l'a'
mor, thu ci creador. "No m'in-
toressa Ia dansa corn a cxcrcici
gimnastic. ¯ sinO corn una ma-
nors do vehicular les emocions
a través del rnoviment", asse-
gura Aragay.

Els Stones, Ilestos per al
concert a Malaga
life
MALAGA

Els Rolling Stones ja sOn a
Malaga, on avui han d'oferir
ci primer concert do is aeva
gira espanyola de Bridges to
Babylon. Ses Sstaniques
Majestats van arribar-hi
dimarts ai vespre, smb un
aviO privat. Ars esperen a les
suites reials d'un iuxós hotel
do is Costa del Sol per
presentar-se davant les 60,000
persones quc assistirsn al
concert. Tenen dos camps do
golf i dues piscines (una amb
aigus do mar) a Ia soya

disposiciO. Cads una de ics
habitacions on s'allotgen
costa 180.000 pessetes per nit.

El Govern Balear -

-
-

prohibeix el concert
d'Nejandro Sanz
Josep Pons
PALMA BE MALLORCA

-

-

El concert que havia d'oferir
Alejandro Sanz diiluns vinent
a Mallorca no es podra
celebrar, malgrat que -

l'empresa orgsnitzadora. Truy
Espectacles, ja n'ha ventit-més
do 16.000 entrades. La direcciO
general d'Interior delGovem
Balearvá prohibit ahir Is

- celebradO dcl concert al -

recinte de l'hipOdrom Son -

Pardodo Palmar al'al'icgar -

quo no disposs do illcènds
municipal, que no hi ha pia
d'emergència. quo Is pOlissa
d'asseguranca és insuficient i
quc tampoc s'han previst prou
vigilants i ambulAncies.

-

inidalment, Truy Espectacies
havia escollit i'Estadi Baiesr
per celebrar aquest concert, -

-

que ha sixocat una gran
expectaciO. pcro el Govern
Balear vs aI'Iegar quo no hi
hsvia prou mesures de
seguretst.

Chico César I Daniela Mercury porten
flOUS Sons del Brash a! Poble Espanyol



0
)

0
)

0-o000DN
-

(I)
a

)

C00C
.)

a
)

-C-)

0LUA0

C
l)

zwC00 I
N>
'

.0E00¯00a0

E
-

0
c
t

'0
CE

L
L

C
Q

0
0

.o
a
)

-

Q
.

0
(
¯
0

¯¯c
>

¯C
C

)
-

C
)

)
0

c
0

0
.

0
o

E
.

U
>

0
.

0(5

.0
Ct

I
I
-
-

.&2
C

)
¯

0
)

C
)

'
-

E
o

C
)

a
C

)

C
)
0

'

,

!i
U

)

gC
0

-
C

,
c

U
0
)
o
C

)

.)
-99

C
.X

.0
C

>
U

C
)

-
O

0
0
0
)
,
t

d
t

)
¯a

,¯C
)

!J11LIIUINLJ
(10

W
9
)

-
o

o
C

)
0

0
0

c
-
2

E
'o

C
U

)
C

L
9

(I)
w

.2
0

___

__

-

-o
o

.
d

i
E

L
iu

IJ
I-

0
o

5
-

-

-c

i..-
E

E
U

E
o

-
o
-
.0

0
)

S
.E

8
)C

)
p

E
C

)
c
o
0

o
a

0
-

o
-
o

o
-

c
0
o
.ö

.0
q
S

E
a
)

8
o

o
C

)
o

C
-
5
0

.
)

C
)

0
E

0
-
ø

0
,a

,
c
tC

).0
a
)

.
£

C
)
-
0
0
0
a
,

0
ø

E
o
0
.
0
c
'

0
0C

-
,

o
a.

E
o-

E
o

.
=

E
a
'o

'o
o

o
,

a.
o

-

'
-

E
0
.
Z

O
Q

C
)
f
l
T

3
C

)
C

)

°
3
E

-
o

-
O

o

)

e
a
-
°

_

E
E

C
)<

C
a,

0
C

t
0
0
0
0
)
j

o
a
o
o
0

0
0
C

o
O

.0
a
)C

Lu
(
o

0
C

E
a

o
c--a

0
.0

C
o

-o
O

0
-o

.
.
0

Q
)

.0

-I.

.i.c
-

-
.
'-

z.
.
4

Luz4Cl)

1,,



AVUID ¯ E S P E C T A C I E S ¯ SIMART.S

Alicia. Alonso I "l'etern jOi'ftit".
del Ballet Nacional de Cuba a! Grec

ec98

E.G.
BARCELOMA

El Ballet Nacional
de Cuba va ser
fundat l'any 1948
per Alicia Alonso.
50 anys ciesprés
aquesta primerissi-
ma ballarina Jo fo
temps que ha pen -

jot les sabatilles
perb continua al
peu del canó.

Q
uan pensa en el
mig segle d'his-
tôria de Ia corn -

panyia. 'i de tots
els que hi hem

dedicat Ia nostra vida', Aion-

so repeteix quo ho celebraran
amb 1a frescor de i'eterna
joventut, potser perque per
ais classics no passen els anys
i taut ella corn la seva Corn-

panyia shan dedicat justa-
ment a aixô, a cultivar els
classics. N'és prova el progra-

ma que presenten al Teatre
TIvoli a partir de demà i en el
marc del Festival Grec: El logo
de los cisncs (del 29 dejuliol a!
8 dag0st) i La cenicienra (de
Eli a! 15 d'agost).

El lago dc los cisncs té coreo-,_. conte de Perrault i amb mu-

graBs de Ia mateixa Aionso, :. sica de Johann. Strauss fill-.
sobre l'originai de Marius Pc- Alonso destaca ci seu sentit
tipa i Lev Ivanov, I müsica de de l'humor.
Txaikovski. Ja es Va presentar
lany passat a Barcelona. perb lina oxposiclU al llvoll
aquesta vegada, si marge de La veterana ballarina. amb
veure-la interpretada per un un posat de cap ide mans que
repartiment diferent de ba- delata Ia seva passada espien-
Ilarins, es podrà muntar tota dor als escenans, s'anima
lescenografia original cosa després a recordar i'esdeveni-
que nova ser possible ci 97. a ment que Ia té snés ocupada
Ihaver-se representat a laire Ultimarnent: Ia celebraciô
liiure. Alonso afirma que El dels cinquanta anys del Ballet
lags és un dels muntatges que Nacional de Cuba.
els demanen constantrnent', Al vestibul del Tivoli, una
corn Giselle. Dc La cenicienta exposicio fotografica dedica-
-amb coreografia de Pedro da a la seva persona (Alicia
Cosuerga, inspirada en ci Alonso. imatge duna plenitud)ja

s'encarregarà de recordar
part daquesta história coin-

cidint amb lea representaci-
ons a Barcelona, perb ci plat
fort de lea commemoracions
tindrà hoc a l'Havana entre
ci 28 doctubre i ci 7 de no-

vembre, amb diferents tea-

tres ocupats per ballarins
cubans i d'arreu del mon
convidats per a i'ocasid. Hi
baliaran Giscile, una versid
del Trencanous coproduida
amb ci teatre de La Fenice de
Venècia, Tula -una coreogra-
fia original dAlicia Alonso
inspirada en Ia figura d'una
poetessa Cubans- i un ilarg
etcetera que inclou is pre-

aentaciO dels guanyadors ci
primer Concurs Iberoameri-
cà de Coreografies i Ia pro-

sència de primeres estrelies
corn Carla Fracci ifigures de
lOpera de Paris. del Ballet
Bolxoi i de l'Arnerican Ballet.
Resumint; "hi serà tot ci mon
the ia dansa. Ames, s'ha
previst per a lea mateixes
dates Ia inauguracio del Mu.
seu de Ia Dansa a:la capital
cubana, un projecte tambth
impulsat per Alonso.

Una fundacith amb & sets nom
Després de Barcelona, ci Ba.

Ilet Nacional de Cuba tCdues
parades mCs previstes a EEstat
espanyol en ha seva gira euro-

pea: ci Teatro Albthniz de Ma.
drid (del 19 d'agost al 13 de Se
tembre) I Sant Sebastià (ci 22 i
23 dagost). A Madrid, hi ha
prevista també Ia instituciO de
Ia Fundacid do Ia Dansa que
porta ci nom de Ia bahiarina
cubana. una institucifi que vol
consagrar.sea Ia ;doce.nciai a
Is creació dun ballet juvenil
the cathbra i que està flnança-

Os per Ia comunitat4e Madrid
i donacions :privaes. L'acte
oficial de presentaci6'es farà a
ElEscorial e12 d'agost. Sobre
Ia Fundaci6, A]onsova con-

fessar ahir quo ii fa "tanta ii-

lusid. corn ma! the cap.per is
feina que em portarà".

Sense pressa aparent per
retirar-se dels diferents fronts
que tC oberts en elrnOn de Ia
dansa Alicia AionsO va asae-
gurarque ci seu ffaIiment i
estlmul més grasi

.
continua

sent veure un teats-c pie, amb
un public entregat. iaixb és ci
que em donen vostès",

¯W'%I:1a7F1'

I By Natural Piety (Se busca persona para Ilorar)'

Corn la vida
Joaguim Noguero

'By NATURAL Pwss(Sc BUSCA PERSONA PARA
LLoBAR('. Dip.sccsO: Tomàs Aragay.
IN-rERpRETAcTO: SOnia Gthmez, Bdrbara
Garcia. Gullies-mo Weickert. Mariantbnia
Oliver. Idurre Azcue. MUssc%: Joan Saura.
PATS DE LSS DONES. CCCB.

Autenticitat i energia. gairebe en estat pur. poli-
des minimarnent pci treball bàsicament the selecciO
i ordenacid del director. em semblen termes apro'
piats per definir ci trebail deis integrants de By Na.
tural Piety. Do fet. mentre els veia actuar, rnentre eis
vcia viure. Snentre seduien amb naturalitat ci pu-
blic, no podia evitar pensar que taut is direcciO de
Tomàs Aragay aplicada al conjunt de lobs-a corn els
resultats finals i Ia conaistència the lea interpretaci.

ons, eren absolutarnent equivalents als obtinguts
fins ara per Roger Bernat en lea seves propostes te
atrals. perb amb lafegito de Ia dansa; I dic afegito
perque fan molt més que bailar a moure's: també es
confessen (cuts-c oils i de cara a! public). també és
despulien (dit figuradasnent). amb un aire de vui-
nerabilitat que tant afecta les parauhes corn els ges-
tos. No descobreixo rca amb aquesta associacid,
perque. be hagi sorgit the is General EiCctrica dEs-
pectacles. quo tarnbé signa cia trebails de Bernat. o
be Ihagin acoilit per ia proxirnitat do pianteja-
ments. ci cert és que -segons consta al programa de
ma- By Natural Piety també és Un espectacle de Ia
General Eléctrica dEspectacles.

Dc fet, s-crc Ia freacor i Ia simplicitat seductora del
muntatge. shi intueix un procés creatiu similar:
partir de lea vivències i de les possibilitats dels in
tèrprets. Hi ha molt de material personal en ci
conjunt del que se'ns hi explica. i és evident que Ia
coreografia muntada sobs-c Ia possibilitat que Gui.
ilermo Weickert balli assegut en Ia posiciO logs del
lotus, giravoltant sobre eis genolls corn si fossin
monyona. o sobre cia malucs o cia giutis. parteixen
méa de les habilitats aportades pci ballarl que
d'haver buscat Ia persona capac d'interpretar ado-

quadament una coreografia estabierta a priori.

Aqul, ci director sembia quo sirnplement escull,
neteja. tixa i. sobretot. ordena ci material que Ii
ofereixen eis actors-autors. PerO Ia naturalitat nets
daquest msteix fet. Cs a dir. que tothom fa (rnCs,
fins i tot. que no pas interpreta) silO que lies natural
dir, fer i baliar. . ...... :-S

La sums final the tot phegat resulta expressiva i
viva, sensible. compromesaarnb ci present i ambles
persones quc ci viucn, i lea coreografies ecpressen
totes aquestes pulsions corn un procCs catàrtic.'arnb
rnoviments que aprofiten totes Ies mercies cieades,
hliscant amb fluidesa. pcrO scmpre nascudesd'un
xoc per anar a topar una airs-a vegada. Barregen.
doncs, fiexibiiitat amb violència, plaer I dolor.

carl-
cies amb unglades, soledat i humor, conscients the
totes los contradicciona amb que ens snovem. Tots
cia interprets tenen ci aeu solo

personaiitzat.mal-grat compartir una matcixa base. I aqul. tot i eibon
nivell general. destacaria Ia gràcia delia esmentat
Guillermo Weickert. cntcsa aquesta paraula en ci
sentit mths arnpli possible: gracia per Ia simpatia del
dcix sndalBs del aeu parlar naturaiissirn I un posat
aedsictor un punt canaila i tot. precisament pci fet
de serne cli molt conscient, pcrO tambe per is bar-s-cia do forà I fiuidcsa que. do fet. caracteritza ci
milior do Ia proposta.



AVUI

ESPCTACLES

I Album
(Roger Bernat)

Una de les roses que més em
sedueixen del treball de Ro-
ger Bernat és Ia seva inodu-
lació del tempo, del tempo es-

cènic. Crear un tempo és cr0-
ar tarnbtt un espai, Ia hera
perque flueixi Un riu. Davant
els treballs do Roger Bernat
(s'hauria de dir, millor, de Ia
General Elèctrica d'Especta-

des) em sento corn el prota-
gonista d'aquella canco do
Dylan: Watching the river flow.
Un riu quo flueix. El riu de
l'any passat, 10.000 Kg, era el
riu d'una tarda (i part d'una
nit) de dissabte. Una tarda
eterna, que potser buscava
continuar les pautes do les
tardes etemes d'una infancia
no gaire liunyana. i després
ci sopar. l'hora de les histà-
ries, de los confidències, deis
acuclits quo tenen gràcia
perque els explica un amic.
corn si fossin petits regais. I
despres els esciats (de mdsi-
ca, de hum vermehla, da-
mor, de ràbia) i aquella sor-
prenent sensacid de circulari-
tat quo acostumava a ye-

fir-fibs en algunes nits do
dissabte de Ia nostra (prime-

ra) joventut. Penso: Com so-

na un Txèkhov muntat per
Bernat? La meva dona em
diu: "No siguis plom; sempre
vohent quo Ia gent foci el que
tu vols. Hi ha molts directors
per fer Txbkhov. perà només
n'hi ha son que foci el-quefa
Bernat. Téel seu mon. Is soya
poètica. -Per que ha de re-

produir el mOn dun a1tre7'
TO rad, corn sompre. Hi ha
una molt bona definiciO de
Ia poètica de Bernat al dossier
d' Album, el seu Ultim troball,
al Lliure. Ihernat diu: "Troba-

110 principalment amb els
actors. Busco trossos d'exis-
tència per tal de construir
un espectacle quo ha de ser
Ia reconstrucciO fragrnentà-
na do hes vides. No hi ha
histOria perque Ia vida no tO
argument. Lea nostres exis-
tènciea estan tan Intima-
mpnt lligades a lea ernocions
quo. finslment, I'iinica cosa
que un pot apreciar en ohs
ospectacles sOn els afectes
intercanviats entre els actors
i amb el public. No demano
als actors que representin
cap paper, l'ünica cosa que
vuhl Os for moves lea seves
singularitats per tal de des-

cobrir en la diferència ahlO
-que hi ha do comfi entre nos

¯ altres. Es a partir dels actors
que es construeix Un espec-
tacle. Jo no tinc imaginaciO.
de manera que ci meu ob-

- jectiu Os deixar que ella par-

lin i Jo desaparèixer. Els
meus espectacles sOn els dels
actors quo els encarnen. .ja
que seva es la you i ci cos del
discurs. Jo names creo un
context que permeti l'ex-
pressiO d'aqueat discsirs i, si
no acaba do rutilar del tot,
ordenar una mica. Res més".

context. hera: tant so vah.
Album, el riu d'aquest eatiu.
Os, tautologia, un niu d'estiu.
Un espectacle, diu Bernat,
"sobre ha perdua, un espoc-
tacle sobre Ia nostra infan-

rem), perO em va entusias-

mar el d'Aragay.
Son molt diferents, no els

intonto companar: di-

guom-ne que hi ha Ia matei-
xa difenència ontre pintura
abstracla (dsnsa pura) i pin-

tura flgurativa. No es tracta
nornOs d' explicar histOries, co--
sa quo is danaa contemponà-
nia -amb los excepcions de
Ramon Oiler, do Toni Mica,
do Marts Carrasco- no acos-

turns a fer, i es perd una
mica, per al rneu gust, en
abstracciona excessivament
generals (amor(odi. passiO/des
amor, etc.). Perö aqul. en
aquesta "obra del sol ins-

tantfaquest fligaç quiliedre
diamantl", els ballarins sOn
persones no cossos Danone ni
maquinos perfectes; perao-
nes de lea quals coneixorem
(o albiranem) fragments d'inti-
mitat; do lea quals podriem
ser amics 0 amants: una in-

vitacid a I'amiatat, a lamor.
GairebO un documental amb
cinc protagonistes. 0 .una
col'lecciO de Polaroidi, de cat
tes. Guillermo Weickert,, un
descobtiment ("gracia en el
sentit mOs ampli possible",
corn be din el meu company -

Joaquirn Noguero), un ex-
cel-lent actor/bahlari. parhant
do pomes corn d'amants. ba-
llant amb pomes. SOfia GO-

mez volent ser "tan alta cOrn
Ii Iluna", corn una star; Ma-

riantOnia Oliver parhant-nos
del seu pare i do los seves
gahhines, entrant en aquest
sentiment i desprOs ballant-Io.
lies tambO estupendes Bir-

bars Garcia i Idurre Azcue:
bascos, sevillans, - catahana.
LD'on ha sortit tota aquesta
gent? L'altra nit em progun-
tava el mateix, veient, al
Verdi, La priinera soche do ml
vida, ci debut do Miguel Al-
bahadejo. 0 Torrente, do Segu-
ra. Quin futur, quina ostu-
penda col-lecciO d'actors jo--
yes. 0, mOs ben dit, quin
present, ja. Una naturahitat
nova, una veritat nova. Sense
por al groc. Una gonoracio
quo està font el quo esth font
lserquO escoltaven una altra
rosa quan ohs deien quo era
impossible. "Autenticitat i
enorgia, gairebO on ostat
pur", diu Noguoro. Idoes,
idees tan sonzilhes i tan po-
deroses corn ha pluja final do
Coca-Cola, corn oh phor pro--
vocat per dotzenes de cebes a
10.000 Kg. I ara. novament.
corn a cads Grec. Ia progunta
do sernpre: LQue passarà amb
aquesta enorgia. arnb aquesta
autenticitat? LQui rocollirà el

- guant de By Natuml Piety? A ha
prbxima temporada del Lliu-

no, per exemple. no hi figura
Album, ni tampoc Los presides-

too, dues do les propostos més
estimulants d'aquest festival,
Mentro una jove genoraciO es
barroja, col-labora, s'intorfls-
siona, sembla quo els Sons
pares (o cia seus germans
grans) continuin decidits a
no obrir ni un mil-limetne los
seves portes, ohs seus corn-

partiments estsncs. Fins
quan?

(Traducció: Vktbrus Rodriguez).

MARCOS ORDOiEZ

cia: Ia vostra joventut". Wna
gonoracio parlasst a una altra.
a la nostra? SI, una generacio.
Una nova generacio que os-
capa dehs models tradiclonals
(tradicionals a Catalunya:
I' escola francesa, per enten-
dre'ns). quo torna a entendre
el testre corn un trebabh d'e-

quip i quo sembha haven
oblidat, felicment, els yells

esquemos del director om-
niscient i ols actors corn a
rnobles parhants. Una gene-

raciO quo, per prescindin
alogremont d'osquomes an-

tenors, do vicis i manies an-

tenors, fins i tot proscindeix
do la por al groc, do is su-
persticiO del groca eacona: el
vestit do Montso Esteve, per

-

oxernphe. Aixb sembla una
tontenia, perO no crec que ho
sigui. Ningu "ohs ha dit" quo
01 groc està associat a ha maha
sort. ningti "ols ha dit" quo
les coses s'han do for d'una
manors i no duna altra.
d'ahtres. No oatic diont quo
Bernat i Ia soya banda in-

vontin res do non: sompre hi
ha una tradició, un mirall a
alguns mirahis o cent frag-
ments do miralls (tampoc
ningu els ha dit quo un mi-
rahhtrencat ports mala sort)
on els qualsrecossOixor-se. El
que Os nou en Bernati la soya

bands Os is creació (o oh no-

doscobriment) d'aquest tem-
po propi. d'aquosta liens pen

a les emocions, Hem estat a
ha vans d'aquest riu. sons
dubte. Sompro quo panlo dels
espectacles do Bernat em our-

ten referents (o mirahls) cine-
matografics i/o idoologics:
Guy Debord, Eustache, Go-

dand. 0 ha facciO mOs oscu-

moss do 1' Escola do Barcelona.
Aquesta vegada podnia esco-
Ilir, novamont, Un riu cino-
matografic. el do l'Eustacho
do Mes petites amoureuses, per
exomple. No. N'hi ha un ah-
tre, mOs teatral: Set i inig, do
Joan Ollé. AhbuOt Os, una mi-
ca, oh Set I mig do Roger Ben-

nat. Malgrat quo Os probable
quo ni tan sols l'hagi vist,
m'és iguah. A 1' Opoca do Seti
tnig, Bernat havia do tenir

dotze a trotze anys. Estic
parhant de cosina germans,
do blood brothers. Corn Set I
mig, Album Os un mirall treas-
catquo intonta refiectir los
rostes d'una perdua, ha per-

dua -esaenciah, irrecupera-
bho- de is infancia. Es. :per
taft: un espectache Ifnc. Ele-
giac. No Os un ospectacho nos-
talgic. No sonen mtbsiques dels
70. Sons Purcell. Es, doncs,
una nostalgia immemorial:
Toutes lea enhances sont Ia nsO-
me/a Paris ou 0 Gottinge,s, corn
cantava Barbara, No cosnptin
amb mi perque els espliqsi
Album. Eha podria din quo si a
Ia pnimena part (El dia) vaig
pensan en els procodirnonts

do memOria afectiva d'OllO, a
Ia segona (La nit) vaig pensan
(sentir), tom rnai, Ia german-
dat do sang do Bernat arnb un
dels sous mestrea, amb
Thiorsy Salmon. El Thienry
Salmon d Des passions, mart,
per cert, dunant ha creacid
d'aquest espectache. Un ho- -
monatgo? LO. mihlor. un
pont. una enorgia movent-se
en una altra direcciO, game-

bO diria quo reencarnant-se
en uns geatos de dolor, de
desconcort, una dansa do
formigues sense antonos.
amb 01 formiguer tnopitjat?
L'art funciona aixi, amics
mesas. Miralls, nius, trobades
en cantonados inesponados.

Ala segona part d' Album
passem do l'elegia a ha tra-
gedia. Què ha passat? Wn
desastre al camping, corn a Els
Ahfacs? LUna oxplosiO, una
tempesta, una inundaciO? El
riu s'ha desbordat? Alguna
cosa ha passat. alguna coss
s'ha troncat, alguna coca s'ha
perdut, i ohs nens do Ia pri-
mers part sOn ara adults
perduts on un bosc obscur.
Potsen ha tragedia Os quo en-

cara no saben oh quo han
perdut. He hlogit papers en
ela quahs es diu quo Album Os
Un espectacle a mitges, quo Os
Ilang; quo Os dosmanegat. Es
possible quo hi hagi algunes
neiteracions, o queel frag-
ment en supsr-8 (una filma-
ció del Centre Excursionista
Empordanès quo hauria en-

tusiasmat Brossa) sigui, real-

mont, un mica excessiu, PerO
per al rnou gust, el niu és
squi, sencon, amb lea seves
zones do aol i els seus rapids
ombrivola, i no em va costar
gens entrar-hi i deixar-mo
portar.

Hi ha un moment ales-

pectache quo Montse Esteve
es passeja ontro el public
amb una gravadora i ens do-

mans: "Digue'm alguna cosa
bonica do rni".Jo Ii vaig dir eh
mateix que hi dic ara a aquost
ospoctacle. Dues paraulos:
"Et crec".

r By Natural Piety '

¯ (Tornàs Aragay)
Un altre espectacle do ha Ge- -
neral Ehèctrica, aquost cop al

-

Path do los Donos del CCCB.
El dmnigeix Tosnts Aragay, un
blood brother do Roger Bornat
(i vicoversa). En aquest cas.
I'otiquota diu dansa, perO
l'oxtensa poetics quo he es-

nsontat abans crec quo Os
plonansent coinpartida per
Aragay. Corn pssssva entre
Jaimo Gil i Gabriel Ferrater.
Aquosts dies he vist dos es-

poctaches (no canoe abu'
san-no) de daunt: el d'Angels

-

Margarit al Mercat i By Natu'
ral Piety. Em va agradar molt -

01 do Margarit (Ja en parha- -


