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TEATRE ESTRENA

Mario Gas aborda el drama de I'l 1 -S
Rosa Novell i Xavi Mira protagonitzen al Borras 'Zona Zero', un text del cineasta Neil LaBute

NURIA MARTORELL

BARCELONA

Despres d'un any sabatic,
Mario Gas torna al teatre

amb el primer muntatge sobre la
catastrofe de les Torres Bessones, Zo

na Zero, escrita pel dramaturg i di
rector de cinema Neil LaBute (Pcrsi-
guiendo a Betty i Posesidn). «Una obra
psicologica, amb implicacions so

cials 1 poh'tlques, que reflecteixen

una manera d'evadir-se d'uns fets

conflictius i aquella part mes fosca

que amaga Tanima de les perso-
nes», va avan(;ar el director. El Tea
tre Borras obrira la seva temporada
dimecres que ve amb aquest impac-
tant text interpretat nomes per dos
actors: Rosa Novell i Xavi Mira.

Neil LaBute utilitza Til de setem-

bre del 2001 com a plataforma de
llan^ament d'un conte incendiari
sobre Tadulteri i I'instint de conser-

vacio. Ell mateix es va encarregar de
dirigir-lo el 18 de desembre del
2002, obrint I'Off-Brodway novaior-
ques. El tltol original era el mateix
que la dramatica can(;6 de Nick Ca
ve, The marcy seat. I el pes de I'obra
va recaure en Liev Schreiber i Si-

gourney Weaver. «Les critiques van
ser meravelloses», va recordar No

vell, la replica de Weaver, que «a
traves d'lnternet» va aconseguir el
text i va convencer despres Mario
Gas perque s'encarregues de la direc-
cio.

«Es el tipus de teatre de text que
ens agrada fer, amb personatges

de verltat 1 sense mes artiflcls», va

observar I'actriu. LaBute trasllada el

drama provocat pels atemptats de
Tll-S als Estats Units -tragedia que
esta present tambe a traves d'algu-
nes projeccions- al terreny de les re-
lacions humanes. La catastrofe ser-

veix de pretext per establir un pa-
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L'OBRA TRASLLADA

LATRAGtolAALA
RELACIO DE PARELLA

ral-lelisme amb Tesfondrament de la

relacio d'una parella d'amants, Ben
Harcourt i Abby Prescott, i una excu-
sa per interrogar-se sobre el compor-
tament huma: "^Per que acostu-

mem a fer ma! a qui mes esti-

mem?; ̂Per que som esclaus del

nostre rol social?", va plantejar Gas,
a manera d'esbds.

«L'espectacle passa del pla ge

neral de la tragedia que es viu a No
va York al pla curt de la situacio de

dos personatges que es troben, Rosa Novel) i Xavi Mira, en una Imatge promociona) de Totora.

DANSA I ESTRENA

Oiler porta 'Carmen' a un terrat
El Lliure acull el muntatge del coreograf, amb Martirio d'estrella convidada

MARTA CERVERA

BARCELONA

Carmen, prototip de la do
na lliure a qui Bizet va de-

dicar una opera, es una noia «felina i
atletica», en el muntatge de dansa
contemporania de la companyia Me
tros, que dirigeix Ramon Oiler. L'es-
pectacle s'instaMa, a partir d'avui, a
la sala Fabia Puigserver, del Lliure.
La cantant Martirio hi interpreta
tres cannons, dues del seu disc A/lor
de piel i la famosa havanera de Bizet,
en clau flamenca.

Sandrine Rouet encarna la prota-
gonista principal, i Don Jose, Jose a
seques en aquesta versio, es Jesiis de
Vega. La resta del repartiment es
completa amb la hailaora andalusa

Mari Carmen Garcia (gitana), Maria
Cabeza de Vaca (Micaela), Susana
Garcia (Manuela) i Guillome Jauffret
(Millo), entre d'altres.
A Oiler li ha costat anys fer Car

men. «Me I'havien encarregat mol-
tes vegades, pero la rebutjava. No

volia caure en el topic, pero al final,

encara que es una versio molt per

sonal, no he pogut evitar utilitzar la

musica de Bizet com a leitmotiv»,

reconeix el coreograf catala.
L'accio transcorre en un terrat. la

teulada de la fabrica on treballen

lines dones, que porten un vestuari
inlemporal. Carmen llisca descal^a
per les teulades, al seu aire. «<Car-
men es una dona en llibertat, que

no entra en el Joe de la dependen-

cia. Per aix6, quan s'enamora de Una imatge del muntatge d'Oller, I'agost passat a Peralada.

aquell dia, junts en un apartament",

va explicar el director. El drama ex
terior provoca I'aguditzacio dels
"problemes personals i les contoti'-

diccions" de dos executius d'una

multinacional: Abby es una directd-
va de I'empresa on tambe treballa
Ben, que aspirava al Hoc d'ella pero
que s'ha de resignar a ser el seu su-
bordinat, <<la qual cosa que suma
confiictivitat a la relaci6».

O BOLO EN TEMPORADA ALTA

Zona Zero es la segona obra de LaBu
te que es representa a Barcelona:
Tanterior, Exces, la va acoUir la Sala

Tallers del Teatre Nacional. Precisa-

ment amb aquesta obra LaBute es va
iniciar en el teatre. La peija, que va
estrenar a Nova York el 1999, ell ma

teix la va iTasUadar a la gran panta-
lla. El subtitol que I'acompanyava,
Escenes dels darrers dies, aclaria de

que anava aquesta triada de
monolegs inspirats en tres figures
mitiques: Itigenia, els Sants Venja-
dors i Medea.

Despres del Borras, Zona Zero es
representara al festival Temporada
Alta i, despres d'una gira per Cata-
lunya, «§s probable que es traduelxi
al caste/la per continuar els bolos

perE^aanya", va apuntartiove)). O

llinilHli'.iU! i'.silliUliil'

Don Jose, s'allunya d'elf. Sent per i

te attres aspiracions", opina Oiler.
La seva companyia privada Me

tros complira 20 anys el 2004, un
exercici pie de projecles i encarrecs,
com els tres ballets amb telons rea-

litzats per Dali, que recuperara el
festival de Peralada I'estiu que ve.
«Els dissenys dels telons son pre-

ciosos", pero, segons la seva opinio,
les coreografies fetes pel Ballet de
Montecarlo «van passar sense perta

ni gidria». El coreograf pensa conver-
tir les obres en un recorregut per la
vida del pintor, utilitzant moltes
anecdotes i incorporant-hi dos per
sonatges, Gala i Dali, paper que 11 ve
de gust interpretar.

Pero no s'acaben aqui, els .seus
reptes. Si no es tor(;a res, el mes de
setembre de I'any que ve, a Madrid.
OUer espera debutar com a cantant.
a mes de ballari i actor, en un espec-
tacle a duo realitzat amb Rossy de
Palma, noia Almodovar de la prime-
ra epoca. El titol previst es Tete a
tete.O
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