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CRÍTICA JORDI BORDES

ugust Strindberg és una persona
hermètica. Avui el nom sona i les
referències són aquella Senyoreta

Júlia (Grec, 2012) que van protagonitzar Ju-
lio Manrique i Cristina Genebat. A Solo es
pot comprovar la profunditat de la seva lite-
ratura. Perquè Strindberg és considerat un
dels pares del teatre modern, per la capacitat
de presentar personatges complexos, contra-
dictoris. L’autor feia servir la seva escriptura
per reescriure la seva vida. L’ajudava a enten-
dre’s ell davant la societat. Se sap de Strind-
berg que no va tenir una vida gaire plaent,
amb poca fortuna en la vida de parella i força
estretors econòmiques. La directora i drama-
turga Teresa Vilardell reprèn la seva lectura
d’Ensam (una mena de testament literari de

A Inquietant joc
de presències
l’esdevenir de Strindberg) construint-ho des
d’un esteticisme fred i alhora una intensitat
en què el més petit detall apareix sobredi-
mensionat. Així, les presències a escena te-
nen un poder quasi hipnòtic, atrapen l’es-
pectador i l’ajuden a revisitar la seva pròpia
existència, des de la rudesa d’una posada en
escena nua, amb comptades gotes de surrea-
lisme màgic.

No és gens habitual que algú vulgui re-
prendre un mateix text. Vilardell ja va pre-

sentar l’obra al Grec del 2008, interpretada
per Pere Arquillué. Va ser un treball molt ben
valorat però molt poc vist: només va fer tres
funcions. Ara, amb la presència de Marc
Martínez, que sembla amarar-se de Strind-
berg de la primera a la darrera rèplica, ja ga-
ranteix més nombre de funcions a l’Akadè-
mia i aspira a trobar més escenaris. L’obra
s’ho val perquè trasllada al món de Strind-
berg amb molta poesia i delicadesa. A escena,
a més del protagonista (un personatge que
lloa la solitud, on no ha de suportar hipocre-
sia ni opinions contràries d’altres que el re-
voltarien) hi ha la presència d’un pianista i
d’una noia. Si el 2008 aquest paper responia
al de personatge de la novel·la, ara és una veu
que trenca el discurs i ajuda a contextualitzar

El Mercat i l’Antic obren una finestra a la dansa que
es cuina en escoles i centres de producció holandesos

enveja sana de bona part dels pro-
ductors europeus fa que es miri amb
molta atenció el que passa als Països

Baixos. Amsterdam (Holanda) i Brussel·les
(Bèlgica) són dos pols molt potents pel que fa
a la dansa contemporània. Són un imant per
als creadors i ballarins artístics (que superen
el codi de la dansa i la fusionen amb el circ, el
teatre físic, el cinema...). Els Països Baixos
han entès que és molt interessant atraure ta-
lent i, per això, tant en les seves escoles de
dansa com en els centres de creació s’és molt
obert a acollir propostes d’arreu. No interessa
gens el DNI, sinó, en tot cas, la proposta de
recerca que cadascú presenti. Amb els anys
de perseverança, s’ha constatat que el model
és d’èxit. Exemples? A l’escola SNDO va estu-
diar-hi el director del Mercat, Cesc Casade-
sús, però també Pere Faura o Semolina To-
mic (ànima de l’Antic Teatre). El Mercat i
l’Antic Teatre han volgut obrir una finestra a
la programació més emergent holandesa,
sense obviar el treball de memòria. Per això,
el cap de cartell és la recuperació de What the
body does not remember de la companyia Úl-
tima Vez. Va ser la primera peça que es va po-
der veure del coreògraf Wim Vandekeybus a
Barcelona, a finals dels anys 80. Avui, hi ha
ballarins que la interpreten que no havien
nascut quan es va estrenar. Símptoma del tre-
ball a llarg termini. El programa que ha bastit
el Mercat rep el títol de Landhol (en realitat,
les síl·labes intercanviades de Holland). Ho-
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‘Holandansa’
NOVA VISITA J. BORDES

landa dansa des de fa tant temps que, pel que
fa a la seva activitat artística, caldria batejar el
país com a Holandansa.

SNDO és la sigla de School for New Dance
Development. Tota una declaració de princi-
pis. Més d’un 90% dels seus alumnes són de
països de fora d’Holanda. Sovint, hi ha pro-
mocions en què fins a un 50% tenen DNI es-
panyol. La programació de l’Antic Teatre, de
fet, mostra treballs de ballarins catalans aca-
bats de llicenciar a l’SNDO. Són peces prime-
renques que han de servir de passaport per
accedir als centres de producció dels Països
Baixos. El ballarí italià Giulio d’Anna, que
també ha estat alumne de l’SNDO i ha pre-
sentat Pakin’Son, dimarts i dimecres, un
emotiu treball autobiogràfic sobre la relació
d’un fill amb el pare, malalt de Parkinson, va
ser en aquest hàbitat que va poder desenvolu-
par la seva recerca. Sense necessitat d’acabar
presentant un projecte a l’escenari. Sense més
pressió que la d’un mateix per trobar la ma-
nera d’expressar a través del cos allò que un
vol dir ha acabat sorgint una carrera que ex-
plora en la vida personal que empatitza di-
rectament amb l’espectador.

El director del Mercat de les Flors, Fran-
cesc Casadesús, celebra aquest programa que
facilita l’accés a conèixer què es cou en el forn
principal de creació europeu i alhora dóna
l’oportunitat d’ensenyar el treball de creadors
de casa, tant a Catalunya, com, sobretot, a
l’exterior. Així és com Pere Faura, però també

Roser López o Lali Ayguadé o la mateixa Ve-
ronal de Marcos Morau, troben els còmplices
en la producció que Catalunya difícilment
sap defensar. Per això, el Mercat és conscient
que cal facilitar (sovint a través de petites co-
produccions o permetent tallers de residèn-
cia a la fàbrica de creació El Graner) els viat-
ges de tornada d’aquells artistes que van mar-
xar fa una dècada. En el món de la dansa està
molt més assumit el caràcter de trànsit de la
professió.

Wim Vandekeybus va anar al Festival de
Tardor de Madrid del 1985 a fer un taller de
moviment. Encara no havia creat la seva
companyia. És a partir d’aquell taller que tro-

WHAT THE BODY
DOES NOT
REMEMBER
Última Vez
Coreografia: Wim
Vandekeybus

Dia i lloc: Fins
diumenge a la sala
MAC del Mercat de les
Flors

JULIDANS NEXT
Julidans Festival
Coreografies: Mor Shani
i Paul Sixta. Itamar
Serussi Liat Waysbort
Dia i lloc: Demà a les
sis de la tarda a la Pina
Bausch del Mercat

SNDO PROJECTE
Escola SNDO
Coreografia: Esther
Arribas i Matias
Daporta.
Dia i lloc: Avui a les 21
hores a l’Antic Teatre
Coreografia: Maria
Peralta i Marina
Colomina i Magdalena
Ptasznik
Dia i lloc: Diumenge,
19 i 20 h,
respectivament, a
l’Antic Teatre
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el pensament de Strindberg amb la seva vida
personal. Així, és més senzill entendre el pati-
ment interior d’aquest escriptor que deixava
al paper allò que li generava el conflicte, des-
preocupant-se de tancar les escenes. Per això,
Solo té un punt de partitura poètica, inexpli-
cable. La poca acció convida a saber-ne més,
a rellegir-lo un cop acabada la funció. Strind-
berg feia servir el paper en blanc de mirall de
l’ànima. El mèrit és que aquesta ànima de
tinta negra és un bon contrast per detectar la
situació de cada lector o espectador. Tot i que
l’home sigui un animal social, hi ha molts
moments de la vida que se sent sol. Que ne-
cessita estar sol. El mèrit és tornar a la convi-
vència sent més conscient del que és un ma-
teix. Aquest Solo és molt absorbent. ❋

SOLO
August Strindberg

Dramatúrgia: 
Pep Paré, Teresa
Vilardell
Traducció: 
Carolina Moreno
Direcció: 
Teresa Vilardell
Intèrprets: 
Marc Martínez, Carolina
Moreno/ Verónica
Navas, David Anguera
Dia i lloc: Dimecres, 28
de gener (fins al 8 de
febrer) al Teatre
Akadèmia.

ba la connexió que el trasllada a un teatre físic
molt impactant que, de seguida, es guanya
l’atenció en un panorama de la dansa molt
més centrat en el moviment de la no-dansa o
el conceptual, allunyat del públic. Des de
NieuwZwart, al 2009, que Última Vez no tor-
na a Barcelona (on ja va presentar la peça que
ara es reposa, fa 25 anys i amb música en di-
recte). El coreògraf s’ha passat els últims anys
fent projectes més teatrals que s’allunyaven
de la programació del Mercat. Segons el co-
fundador de la companyia, Eduardo Torroja,
el coreògraf prepara un retorn a l’escenari
amb un treball líric, “sobre l’amor” i que bus-
ca un perfil de ballarí clàssic. ❋

Contundència.
Detall de ‘What the
bodies does not
remember’ (1987), de
la companyia Última
Vez. La contundència
és una característica
en l’obra de Vande-
keybus.DANNY WILLEMS

Cinc anys de circ a Mataró
irc al Casal celebra aquest diumenge el seu cinquè aniversari.

Ho fa amb una xocolatada (a les 11 del matí) i, tot seguit, amb
la representació d’El Mêtre, una acció que està a cavall del
clown i l’equilibrisme i que garanteix una estona divertida per a
tots els públics. El còmic juga amb la seva obsessió per mesu-
rar-ho tot, fet que el situa en uns quadres ben insòlits i que ne-
cessitarà l’ajut del públic per poder sortir-se’n. Circ al Casal ha
programat 24 espectacles diferents en aquesta trajectòria Ara,
ja en té tres més de programats aquest hivern del 2015.

EL MÊTRE
JAM
Autor: Jaume Jové Martí
Lloc i dia: Al Casal Aliança de Mataró, avui a les 12 h del migdia.

Tercer muntatge de Roger Peña
oger Peña ha signat amb èxit tot allò que ha estrenat fins ara.

Ho va fer amb el seu debut Poder absoluto i també amb una co-
mèdia fantasmagòrica (Iaia!), en la qual intervé la seva mare,
Montserat Carulla, que encara es manté en actiu. Recentment,
Roger Peña, a més, ha estat el guanyador de la IV edició del
Torneig de Dramatúrgia del Temporada Alta, d’aquesta tardor.
Aquest dilluns s’estrena a l’Apolo Cremats, una nova peça que,
sota l’aparença de la comèdia, en realitat revela la vida d’un
grup de perdedors. Tothom té un objectiu concret i, a partir
dels seus respectius plans, començaran els embolics i cadascun
d’ells descobrirà que està pitjor del que es pensava… Com la
vida mateixa.

CREMATS
Roger Peña
Intèrprets: Guillermo Toledo, Maife Gil, Tilda Espluga i Isaac Alcayde
Lloc i dies: Al Teatre Apolo. 5 úniques setmanes, a partir d’aquest dilluns.

Un any per a la recuperació de ‘Rent’
l director Daniel Anglès va estrenar Rent el 1999 a Barcelona.

Ara ho tornarà a fer, el 2016, però en versió catalana (per pri-
mera vegada) i al costat de cinc companys que formen l’equip:
Víctor Arbelo, Nil Bofill, Susanna Domènech, Jordi Taixés i
Miquel Tejada (a la foto). Rent retrata una comunitat que s’en-
fronta amb la malaltia i la mort a través de l’amor, celebrant la
vida. “L’oposat a la guerra no és la pau, és la creació”, diu Mark
Cohen a la funció, recordava dilluns passat el mateix Anglès.
La notícia va coincidir amb les funcions dels alumnes de 4t
curs de l’Institut del Teatre que van presentar una versió de
Rent com a treball de fi de curs el cap de setmana passat.

RENT
Jonathan Larson
Lloc i dies: No ha transcendit encara el teatre on s’estrenarà Rent, tot i
que ja hi ha la data marcada: 20 de gener del 2016, quan farà 20 anys
de l’estrena a l’Off Broadway d’aquest musical de mite.
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AGENDA D’AUTOR J.B.

EL TEATRE PREN LA
PARAULA’
Fundació Romea

n aquesta tercera
jornada de debat
d’una activitat im-
pulsada per la fun-
dació Romea, pro-
ductors i company-
ies de teatre. L’auto-
nomia del drama-
turg, comptarem
amb el director ar-
tístic del festival
Temporada Alta
Salvador Sunyer, i
l’autora i exministra
de Cultura Ángeles
González-Sinde.
Moderarà la sessió
l’economista i presi-
dent d’Adetca Xa-
vier Marcé.
Lloc i dia: Teatre
Romea, dilluns a les 8
del vespre.
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Companys de viatge. Daniel Anglès (al centre), que se suma al
projecte de Rent en català, fa uns dies a Barcelona.  ARAQUISTAIN




