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T E A T R E

‘Som i serem’

Ai carai,
quins caralls!

Francesc Massip

‘Som i serem’, de Teatre de Guerrilla. Intèrprets:

Carles Xuriguera, Rafel Faixedas, Quim Masferrer.
Material escènic: Philippe Duvaizier. Idea i direcció:

Quim Masferrer. Club Capitol, 31 de gener.

El Teatre de Guerrilla és un fenomen insòlit i singular. En
primer lloc, per haver aconseguit penetrar, venint de fora, la
infranquejable muralla de Barcelona i ser programat en un
teatre de la ciutat, cosa certament notable per a un grup no
capitalí. També per haver creat una fórmula enginyosa i ori-
ginal de fer humor, que ha estat la clau de la seva acceptació
i èxit. Finalment, per haver sabut fer el salt prenent impuls en
el mitjà televisiu.

El millor capital del conjunt l’atresora Carles Xuriguera, que
amb aquella cara de titot remullat és capaç de conduir el públic
per on vol, des de la incertitud a la complicitat fins a empè-
nyer-lo a l’erupció de la riallada, sovint convulsiva, sempre
d’afinada punteria. L’inci és un prodigi d’intensitat. Ell tot sol,
amb una cadira, en silenci, exhibeix un treball de mímica fa-

cial meticulós i estudiadíssim, fins al punt que sense dir res va
generant una estranya expectativa en l’espectador, allargas-
sant el silenci, calculant la capacitat de resistència de l’audi-
ència i finalment abocant la paraula lapidària i provocant un
esclat d’hilaritat incontenible. La ràfega de gags gestuals s’a-
companya d’un text minimalista, d’aquella economia de llen-
guatge tan pròpia de la murrieria pagesa, fruit d’hores d’ob-
servació de la vida rural als bars, a la plaça, als passejos, a la
porta de casa. Tanmateix, si bé l’actor ha fet una anàlisi pre-
gona del que veia, el guió de Quim Masferrer no ha escoltat
prou el que diuen els tipus en què s’inspira, i s’aferra a una
estructura verbal reiterativa que, sense deixar de ser eficaç,
resulta massa prima. Que els mitjans de comunicació hagin
erigit la vida urbana en model de vida no vol dir que la ruralia
no tingui tresors lingüístics i expressius de primer ordre.

Fa poc vaig tenir ocasió de conèixer a la Sala Luz de Gas el
grup tortosí Quico el Cèlio, el Mut i el Noi de Ferreries, nor-
malment encasellat com a grup de música, però que duen a
terme un espectacle humorístic de primeríssima qualitat que
sí que aprofundeix en la verbalitat rural i en la narrativitat
oral, amb un gruix de contingut que mereixeria ser programat
en un teatre i no únicament en sessió única.

El Teatre de Guerrilla, però, fonamenta tot el seu poder de
fascinació en la imaginativa acrobàcia del gest, en les inflexi-
ons de l’actitud i en la perícia de la veu. Perquè de vegades,
sobre una frase repetitiva i esprimatxada, componen una pro-
digiosa i acordada partitura de sons que aboca l’audiència a
una eucaristia de rialles. Hi ha moments en què Carles Xuri-
guera i Rafel Faixedas recorden els grans Oliver & Hardy. En
d’altres, preval una certa autocomplaença damunt de l’esce-
nari i sovint passen l’agulla sense fil de diàleg, però la qualitat
interpretativa s’ho embeu tot. Ideal per moure la mandíbula
sense entaular-se!

ANTONI BOFILL

El Ballet de Zuric ha presentat al Liceu un espectacle amb música de Bach

D A N S A

Ballet de Zuric

Sense aire
Joaquim Noguero

‘Elements (...und mied den Wind)’. Ballet

de Zuric. Coreografia: Heinz Spoerli.
Música: Johann Sebastian Bach.
Escenografia: Sergio Cavero. Vestuari:

Heinz Spoerli. Violoncel: Claudius
Herrmann. Gran Teatre del Liceu, 2 de

febrer.

El coreògraf Heinz Spoerli va deixar una empremta
sòlida en la seva anterior visita a la ciutat davant del
Ballet de Zuric. En aquella ocasió, programat dins la
temporada del Liceu al Victòria, la companyia oferia
un programa doble que demostrava també la capa-
citat de Spoerli per enfrontar-se a un clàssic com Gi-
selle. Així, en la seva coreografia d’aleshores sobre les
Variacions Goldberg del mateix Bach, les possibilitats de
combinació semblaven aparentment infinites, i, tot i
la seva també clara adscripció formal i abstracta, el
resultat gramatical articulat sobre els cossos d’uns
ballarins que venien a ser una mena de vocabulari
bàsic s’expressava amb un vitalisme i unes connota-
cions de joc realment extraordinaris.

Ara, el programa presentat sota el títol d’Elements
(...und mied den Wind) té des d’un punt de vist mera-
ment tècnic moltes de les virtuts d’aquell precedent.
Elements suma tres coreografies a partir de la música
de tres suites de Bach: la Suite núm. 1, en sol major, per
recrear la terra; la Suite núm. 4, en mi bemoll major,
per recordar l’aigua; i, finalment, la Suite núm. 5, en
do menor, per veure-hi el foc i aconseguir el treball
de resultats més espectacularment plàstics de les
tres. L’ofici que el coreògraf té dels resultats del seu
treball queda clar fins i tot en el fet que hagi volgut
prescindir de l’aire pel sol fet que una hora i quart
d’aquest tipus d’espectacle ja li va semblar suficient.
Té tota la raó, malgrat que no és possible recriminar
absolutament res al seu treball o al dels ballarins,
d’un virtuosisme tècnic extraordinari. La primera
coreografia, la més contundent i física de les tres com

a correlat que és de la terra, els exigeix molt, i la
companyia respon al més alt nivell. En la segona, ens
trobem amb la sensualitat i la voluptuositat sinuoses
de moviments ondulants que busquen recordar l’ai-
gua. I a la tercera, un cercle de foc demarca els límits
de l’espai escènic destinat als intèrprets, amb efectes
plàstics d’una enorme bellesa. En totes tres, però,
coincideixen alguns dels desenvolupaments coreò-
grafics, com a línia d’unió de l’espectacle, i sobretot
hi trobem un rigor i una espectacularitat tècnica que,
a diferència de la rica sintaxi de les recordades Vari-
acions Goldberg, a Elements arriba a resultar un pèl
monòtona i repetitiva.

És clar que, si Bach és “creació lògica abans que
creació lírica”, tal com afirma una citació de Theo

von Doesburg al programa de mà, aleshores Spoerli
hi ha estat extremadament fidel. El foc final és plas-
ticitat pura: bellíssima, certament, però sense passió,
com si els ballarins es moguessin –dins la blavor que
ens impacta enmig del cercle de foc– sobre la su-
perfície d’un estany glaçat al bell mig més fred de
l’Europa nòrdica. Ben bé al contrari de la visió exal-
tada que de la mateixa quadratura matemàtica de
Bach ens oferia Carles Santos a La pantera imperial. O
fins i tot al contrari de l’esperit juganer i el lirisme
melangiós amb què va apropar-s’hi Nacho Duato en
dues parts memorables ofertes la passada temporada
liceista. En aquest sentit, al conjunt, tot i oferir tanta
i tanta teca, posem que li falta –com indica el sub-
títol alemany– una mica d’aire.
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La Fira de Teatre de
Tàrrega se celebrarà del
7 al 10 de setembre
Redacció
BARCELONA

La Fira de Teatre al Carrer de
Tàrrega tindrà lloc enguany
del 7 al 10 de setembre. La 21
edició de la mostra acollirà un
centenar de companyies de
teatre i de dansa, i els grups i
agències teatrals que vulguin
participar-hi tenen fins al 30
de març per presentar les
seves propostes.

.............................
El Círcol Maldà presenta
‘Como en Domingo’
Redacció
BARCELONA

El Círcol Maldà presenta a
partir de dijous Como en
Domingo, un espectacle de
suspens còmic visual a càrrec
de dos personatges
clownescos interpretats per
Sophie Borthwick i Pierre
Pilatte, en la que és la seva
primera creació conjunta, tot
i haver coincidit ja en altres
muntatges.


