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Lluïsa Cunillé exporta les seves obres

Caterina Sagna dirigeix i interpreta l’espectacle de dansa i literatura ‘La testimoni’ amb textos de l’autora catalana

Lluïsa Cunillé porta
el seu teatre a la
Bastilla de París

Marta Prunés
S E R V E I E S P E C I A L

PARÍS

El Teatre de la
Bastilla de París
acull aquesta set-
mana ‘La testimone’
(El testimoni), un
espectacle de dan-
sa i literatura diri-
git i interpretat per
la coreògrafa i ba-
llarina veneciana
Caterina Sagna so-
bre textos breus de
la dramaturga
Lluïsa Cunillé.

E
ls textos han estat
traduïts del català a
l’italià per Gina Ma-
neri, i al francès per
Edmond Raillard,

en tots dos casos amb la col·la-
boració del filòleg britànic John
London, especialista en teatre
català contemporani.

L’espectacle, coproduït pels
teatres de Venècia, Pesaro i
Urbino, a Itàlia, i per la Ne-
edcompany de Brussel·les, és
la tercera entrega d’una tri-
logia que tracta el tema de la

voluntat i la seva plasmació
en les formes d’una poesia del
cos, de la paraula, de l’espai i
del moviment. Si a Cassandra
(1996) s’estudiaven les formes
que lliguen voluntat i destí, i
a Exercicis espirituals (1998),
basat en textos d’Ignasi de
Loyola, les que uneixen vo-
luntat i fe, en La testimone
(1999) els textos de Cunillé
són el suport literari d’una
acció que analitza l’imaginari
de la relació que existeix en-
tre voluntat individual i món
exterior.

La dansa de Caterina Sagna
es basa, des que va fundar la
seva pròpia companyia, Na-
dir, el 1987, en la recerca de
nous codis artístics amb el
suport de dramatúrgies pro-
vinents de fonts literàries,
sense fer, però, dansa teatre.
Les criades de Jean Genet
(1987), Quaderni di Ottavo, a
partir de notes del Diari íntim
de Kafka (1991), i La Migration
des sens (1995), basada en l’o-
bra poètica de Paul Valéry,
són alguns dels espectacles de
la trajectòria d’aquesta crea-
dora, que ha triat per al seu
darrer muntatge la paraula
poètica de Cunillé.

Una simbiosi especial
uneix en efecte l’obra de les
dues artistes. Totes dues se
situen en un simbolisme po-
ètic, que sondeja a través de la

sensorialitat del llenguatge la
realitat simbòlica de les coses,
la realitat de l’invisible. En La
testimone, cada text desvela un
fragment de la realitat, des-
envolupa una petita història
sobre els cinc sentits, a través
dels quals el personatge pro-
tagonista de l’espectacle en-
tra en contacte amb l’exteri-
or. L’actuació es presenta en
un duo, en què acompanya
Caterina Sagna la seva germa-
na, la ballarina Carlotta Sag-
na: dues figures bessones que
semblen intercanviables i que
són tanmateix divergents. Ca-
terina transmuta l’acció en
moviment i Carlotta és el per-
sonatge estàtic, que s’identifi-
ca amb la immobilitat del pú-
blic, i que canalitza la recerca
d’estatisme a què aspira
aquesta dansa, filosofia del
moviment que especula en-
torn de la fusió sensible entre
carn i esperit.

“Si considerem que la rea-
litat quotidiana amaga una
altra realitat, la meva germa-
na Carlotta i jo hem construït
un personatge que evolucio-
na gràcies a l’observació de la
realitat. La recerca de la seva
identitat pròpia i l’anàlisi in-
terior que realitza el perso-
natge s’expressen amb una
nominació contínua de les
coses que constitueixen l’u-
nivers en què viu. La comu-

nicació s’obre progressiva-
ment cap a l’exterior, a me-
sura que la consciència de la
realitat que l’envolta es fa
més gran i que la nominació
de les coses esdevé per tant
més organitzada”, ha explicat
Caterina Sagna.

Dansa i literatura a la re-
cerca d’una realitat altra que
l’aparent, literatura del des-
encant i del dubte, dansa
gairebé somnàmbula, que,

allunyada de moviments de-
clamatoris, estilitza formes
plàstiques minimals i sugge-
rents, i s’adreça a la intel·li-
gència del públic com un
enigma, o bé en paraules del
conegut crític de dansa, J.M.
Adolphe “com a exploració
infinita d’una solitud essen-
cial”.

La literatura de Cunillé ha
trobat en Caterina Sagna un
intèrpret escènic d’excepció.

T E A T R E

‘Blau / Taronja’

Amb la llengua
a la galta

Francesc Massip

‘Blau / Taronja’ de Joe Penhall. Traducció: Roger Peña
Carulla. Intèrprets: Ivan Campillo, Josep Costa, Babou
Cham. Escenografia: Ferriol Hereu. Il·luminació: Toni
Duarte. Direcció: Jesús Díez. Teatreneu, 15 de

novembre.

És fora de tot dubte que Blue/Orange de Joe Penhall és un
text endimoniadament habilidós per mantenir l’audiència
amb el ralet-ralet sota la barbeta que estimula l’atenció i
burxa el pensament del més badoc. El guionista i dramaturg
anglès se cenyeix amb naturalitat a les tres unitats clàssiques
de temps, lloc i acció per presentar en un dia i en una sala
única d’un hospital psiquiàtric londinenc l’esclat d’un manat
de conflictes entre un pacient negre a punt per ser donat
d’alta, el metge en pràctiques que li ha fet el seguiment i el
metge en cap que supervisa el cas. Un cas fronterer amb el
desequilibri mental que l’ingenu i caparrut entusiasme del
jove facultatiu en vies de promoció vol diagnosticar amb tot

detall, desoint l’experiència pragmàtica, i potser interessada
i cínica, del vell doctor.

El primer aspecte, doncs, que treu espurnes és aquesta con-
frontació que es produeix quan l’afany de rigor de l’ambiciós
meritori topa amb la pagada autocomplaença de l’autoritari
directiu. Un esquema que es reprodueix massa sovint en
qualsevol estructura laboral on no compten altres valors que el
submís acatament del superior jeràrquic. Tots dos especialistes
utilitzen el desvalgut pacient com si fos una pilota de tenis que
va rebotant d’una banda a l’altra de la xarxa. Un presumpte
esquizofrènic paranoide que, a més, és víctima d’actituds ra-
cistes i etnocèntriques i que encarna Babou Cham amb frescor
i uns ulls de permanent sorpresa. Josep Costa construeix un
director mèdic inflexible però carregat de vicis convencionals
com les seves teràpies: fuma, s’infla de pastilles i de cafè; l’in-
tèrpret sap dotar el personatge d’una gran consistència.

L’únic problema és el to triat en la present adaptació escè-
nica. Jesús Díez, intuint, sens dubte amb raó, que el registre
original que fa brillant l’obra de Penhall, això és, aquella ironia
de parlar amb la llengua enganxada a la galta –com diuen els
anglesos–, no estaria a l’alçada genital que el consell de mi-
nistres ha erigit en modèlica, el director, doncs, ha adequat la
modulació del vibrant diàleg a la volada gal·linàcia dels pro-
homs del país. I Ivan Campillo, que encarna el jove doctor,
aparca les subtileses que suggereix el refinat humor anglès i no
sap traduir-les més que a crits i amb la llengua fora, ben lluny
de la galta, cosa que converteix en inversemblant i sorprenent
la relació entre mestre i deixeble, però que certament s’apropa
a l’ambient peixater que han posat de moda els fòrums polítics.
Tot amb tot, el muntatge deixa transpirar la rara fascinació
d’aquestes taronges de color blau i la incisiva intel·ligència de
les seves rèpliques.
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Mor el pianista britànic
Russ Conway
Redacció
LONDRES

El pianista anglès Russ
Conway, que va triomfar els
anys 50 i 60, va morir ahir a
l’Hospital de Sussex, al sud
d’Anglatera, mentre dormia.
Conway patia un càncer
d’estómac i va ser ingressat fa
tretze dies inconscient, després
de caure a casa seva.
Amb més de 30 milions de
discos venuts, Conway va
aconseguir una gran fama
abans de l’aparició de The
Beatles fins al punt que va
encapçalar disset vegades
consecutives el hit parade
britànics. Rus Conway va ser el
primer artista que va
aconseguir un disc de plata en
arribar a la venda de 250.000
còpies del seu disc Roulette.
Conegut com l’Encantador
príncep del pop i El xeic del teclat,
Conway va treballar amb
Laurence Olivier i John Mills en
l’espectacle Night of 100 stars. Al
setembre va fer l’últim concert
i va dir que no tornaria a actuar
perquè el càncer li havia
debilitat els dits.


