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S'acaba l'encant dels somnis trencats

Avui encara es poden veure les propostes del Boulevard of Broken Dreams a la Font Màgica de
Montjuïc

Cesc Martínez

Alguna cosa tenen en comú els espectacles i accions que es representen al Boulevard of Broken
Dreams: apel·len a l'arrel de la inquietud d'on surt l'art.
Aquest impuls, mig el poetitzen mig el citen, o el seccionen i l'esquematitzen (Discoteca silenciosa), o bé
directament se'n foten (El copet de Déu). A més, els caracteritza un sentit de l'humor juganer que, en
general, no és estrident; és el to d'aquest festival itinerant de teatre tan peculiar. Ho és per la concepció
mateixa i per l'estranya comunitat d'artistes que escenifiquen i exploren velles idees sobre el teatre i
aconsegueixen agradar i sorprendre una mica. Les tendes del Boulevard han estat plantades a Montjuïc
dotze dies, amb una afluència de públic irregular.

Són els artistes mateixos qui reconeixen que la qualitat dels espectacles que van representar dins
aquest festival ara fa dos anys a la Barceloneta era superior; això no obstant, alguns són molt meritoris.
Per exemple Àlbum familiar, de Conny Janssen Danst. És una companyia de Rotterdam en què set
ballarins despleguen un ventall complet de reaccions en el moment en què els diversos personatges es
troben al centre d'una galeria de retrats. Són elegants i tenen un sentit del ritme que encanta, a més
d'un pessic d'humor.

Un altre muntatge que destaca és La màquina de discos vivent, que és també un dels més coneguts del
Boulevard of Broken Dreams. Aquest xou té un veritable esperit de cabaret, o bé, amb molta conya, de
número musical d'un transatlàntic tronat. Helen i Yvonne són divertidíssimes tant en la interpretació de
les més de cinquanta cançons del seu repertori com en el desplegament complet dels dos personatges,
i l'espectacle no es desmunta ni quan fan una petita pausa. A més, es dirigeixen al públic en un perfecte
català amb accent d'Amsterdam. En un altre racó de la mateixa tenda els pintors Pere Llobera i Sam
Drukker immortalitzen alguns dels curiosos que van a treure el cap al Broken Dreams. Discoteca
silenciosa és un altre dels muntatges més reconeguts internacionalment. És una idea senzillament
brillant: la gent balla la música del DJ, però la senten a través d'auriculars sense fils. El resultat és el
moviment d'una massa de persones bellugant-se per si mateixes però connectades amb els altres. Fer
d'espectador és gairebé hipnòtic.

Hi ha hagut, durant aquests dies, molts altres muntatges, sempre entre la representació i l'acció o la
performance: Eric Koller, pallasso, ha presentat l'espectacle Ocupat, amb bastant de cultura pop i poc
de punk; Jango Edwards ha improvisat noves actuacions els últims dies, i Kris Niklison, acròbata, ha
posat en escena un número de qualitat certificada. Tot plegat, mentre Déu continuava donant copets a
l'esquena del personal en una capelleta feta a casa i diversos artistes se succeïen en l'espai Cafè Jo,
pensat per a espectacles petits i propostes locals. En aquesta tenda s'hi ha pogut veure, entre altres, un
petit tast de les propostes teatrals d'Arnau Vilardebó, militant de l' underground escènic del nostre país.

Tenir un punt fix de la ruta que fa el Boulevard of Broken Dreams a Barcelona és un desig dels
organitzadors, diu Terts Brinkhoff, director creatiu del festival. Una de les raons que argumentava era
que el Boulevard se sent més còmode en cultures no poderoses: "Holanda és un país petit i l'holandès
no el parla ningú més". "És molt difícil que el Boulevard of Broken Dreams vagi mai a París o a Madrid.
Berlín és una excepció perquè la mateixa ciutat ho és dins d'Alemanya". Segons Terts Brinkhoff, les
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cultures més petites han hagut d'acostumar-se a sobreviure i a lluitar, i són tenaces. D'aquí ve que hi
apareguin propostes com el Broken Dreams, que aconsegueixen fer-se reconèixer i respectar arreu.

El Boulevard of Broken Dreams de Montjuïc
Josep Losada
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