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ROBERT RAMOS

‘Bi’ barreja elements de la comèdia musical occidental amb l’acrobàcia xinesa

El grup català presentarà l’espectacle ‘Bi’ al Festival de Peralada i espera participar en les Olimpíades de l’any 2008

Comediants crea
expectació a Pequín

Francesc Massip
E N V I A T E S P E C I A L

PEQUÍN

L’estrena demà di-
jous a Pequín de
l’últim muntatge
de Comediants,
‘Bi’, ha aixecat una
considerable ex-
pectació entre els
mitjans de comu-
nicació xinesos, 22
dels quals van as-
sistir ahir a la roda
de premsa en què
es va presentar
l’estrena mundial
de l’espectacle.

C
al dir que Bi es
presenta com El
xou més innovador
de la comèdia musi-
cal occidental i l’a-

crobàcia xinesa, en un espai de
2.000 localitats, el Century
Theater, que sol convocar un
públic ple de curiositat i àvid
de novetats artístiques con-
temporànies.

També cal destacar que Co-
mediants, amb Bi, és el primer
grup teatral hispànic que tre-
pitja la Xina, i l’ambaixador
d’Espanya a la República Po-
pular, el català Eugeni Brego-
lat, ha remarcat la feliç coinci-
dència d’aquesta estrena amb
la proclamació de Pequín com
a seu dels Jocs Olímpics del
2008, donat que Comediants
van clausurar amb esplendor
els Jocs de Barcelona 92. Zhang
Yu, president de la China Per-
forming Arts Agency que pro-
mociona les representacions,
també parlava d’aquesta grata
coincidència com d’un fet de
singular importància per a l’o-
bertura de la Xina al món.

Bregolat ha assenyalat l’o-

portunitat d’utilitzar aquest
tipus de vehicles culturals com
a eina per intensificar la mú-
tua coneixença entre països i
cultures tan allunyats geogrà-
ficament i política. Significati-
vament ha mencionat, en
aquesta línia, una exposició
sobre l’obra de Dalí presentada
l’any passat a Pequín, i ara, a
Xangai; una altra sobre Miró,
fa un parell d’anys; i una dar-
rera de Tàpies; mentre que se’n
prepara una de pròxima sobre
Picasso. Del món de l’especta-
cle, han precedit Comediants
els Tres Tenors i Joaquín Cor-
tés.

Joan Font ha volgut asse-
nyalar la voluntat de Bi d’eri-
gir-se en pont artístic sobre
dues realitats tan diferents, i

que ha tingut com a un dels
principals objectius l’intercan-
vi d’estímuls creatius en un
espectacle decididament de
síntesi. D’aquí la tria d’un títol
ambivalent, que en xinès de-
signa un amulet de jade que
transmet bones vibracions a
qui el duu i que en les llengües
occidentals expressa una dua-
litat, en aquest cas de mirades,
de concepcions del món, de
maneres de viure.

Comediants ha pres com a
instrument d’enllaç una de les
arts més tradicionals i signifi-
catives del món oriental, l’a-
crobàcia, i l’ha integrada en un
espectacle de tall contempora-
ni i d’òptica actual, un aspecte
que ha creat un gran interès
entre els periodistes xinesos,

que han expressat la seva pre-
ocupació pel perill d’extinció
d’altres arts tradicionals com
ara el teatre d’ombres i l’òpera
de Pequín, que només sobrevi-
uen com a xous turístics i no
aconsegueixen d’interessar el
jovent del país. Preguntat so-
bre aquesta qüestió, Font ha
afirmat que calia posar al dia
manifestacions tradicionals
xineses com l’òpera per man-
tenir-les vives i que parlin als
joves d’avui i del futur. I ha
explicat que així ho ha fet
amb els tretze habilíssims ar-
tistes manxús que constituei-
xen l’aportació oriental a Bi,
uns virtuosos de l’acrobàcia
concebuda tradicionalment
com un rigorós i disciplinat
exercici tècnic, i als quals Font

ha exigit que interpretessin,
que anessin més enllà de la
depurada tècnica que els ca-
racteritza. En resum, que Co-
mediants ha fecundat la im-
pecable rigidesa acrobàtica
oriental amb el seu món sen-
sual i bigarrat, mediterrani,
utilitzant l’espectacle com
una festa per estar junts.

‘La flauta
màgica’ a
la Xina
➤ L’estrena mundial de Bi
a Pequín i l’experiència de
Comediants en els actes
olímpics de 1992 han estat
aspectes que Font ha
esgrimit com a sòlids atots
per participar en els Jocs del
2008. No debades ha estat
convidada a l’estrena una
representació del Comitè
Olímpic Internacional, així
com l’assessor de Cultura
Dong Ju Xin i el director del
Festival Internacional de
Música de Pequín, Yu Pong,
que ja ha contractat la
versió de Comediants de La
flauta màgica per al curs
vinent.

Si Bi és la visió occidental
de la Xina des de la mirada
i la forma de treballar de
Comediants, Joan Font ha
insinuat que el 2008 es
podria fer a l’inrevés: una
mirada oriental d’Occident
en un espectacle xinès en el
qual participessin
Comediants. De fet, el grup
ja ha rebut alguns
suggeriments perquè un
projecte d’aquest tipus
pugui arribar a
concretar-se i perquè el
pont cultural que ha estès
el grup català tingui via de
tornada.

P E R F O R M A N C E

‘Zig’

El professor Franz
del Moianès

Jordi Jané

‘Zig’, de Marcel·lí Antúnez. Música: Alain
Wergifosse i Marcel·lí Antúnez. Robots:

Rolan Olbater. Interacció i programa: Toni
Aguilar i Sergi Jordà. Bateria: Quico Samsó.
Idea i direcció: Marcel·lí Antúnez. Festival

Grec, Convent de Sant Agustí, Barcelona.

21 de juliol del 2001.

Malgrat que tot just arribar a casa m’he hagut de
xutar Toti Soler tocant Bach per rescabalar-me del
cop de tralla de Zig, diré de seguida que sento una
gran simpatia i un gran respecte per Marcel·lí Antú-
nez i la feina que fa. Conec poc la seva obra, però em
consta que no és precisament un artista del sector

patilla metafòrica. Atenent-me a l’única con-
versa que hem mantingut, el que jo rebo d’An-
túnez és que tant en escena com fora d’escena
irradia sinceritat i coherència.

Tot i que l’espectacle no m’ha fet del tot el
pes, és evident que Antúnez està en un camí
interessantíssim, tant pel material que remena
com per la dramatúrgia amb què el treballa. A
la conferència prèvia, l’artista fa una lliçó magis-
tral de tecnologia divulgativa en què explica com farà
anar la guitarra, els violins, el bombo, les gralles i la
ballarina cibernètics amb l’ajuda d’un exoesquelet,
un DJ, la bateria del totterreny Quico Samsó i una
pantalla amb imatges neopsicodèliques. La resta
(trompeta, veu, moviment, intuïció, guió, direcció i
energia) ja la posa ell mateix a cor què vols cor què
desitges. El resultat és una revisitació en clau futu-
rista de l’Informe per a una Acadèmia amanida amb es-
quitxos de Jules Verne i un rajolí de Professor Franz
de Copenhaguen versió 2002. Cito Verne perquè el
més fort de tot plegat és que els conceptes amb què
especula l’artista de Moià els tindrem materialitzats al
menjador de casa demà passat mateix, i si cito els
genials invents del TBO és perquè em sembla que la
capacitat de joc de Marcel·lí Antúnez és tan enginyosa

com la del personatge creat per Nit. Antúnez ens
parla de biorobòtica, de les possibilitats de mo-
dificar el comportament de les cèl·lules o de com,
en una prova més de la capacitat de bona gestió
de la complexitat a bastament demostrada per la
cibernètica, ja és a punt de sortir al mercat una
màquina de fer botifarres que es podrà fer anar
amb el pensament. En aquestes ràfegues de ge-
nialitat fulgurant se m’apareixen els perfils an-

gulosos del Professor Franz de Copenhaguen encastats
a la rodona closca pelada d’Antúnez. Dit d’una altra
manera: en art no hi ha res que no es faci sobre els
fonaments que prèviament ha posat algú altre.

A Zig, Antúnez exhibeix l’evolució d’un estil per-
sonal, franc, energètic, directe, assequible i gens
pretensiós. No és sinó un work in progress (ell mateix
el defineix com una transició entre el pròxim espec-
tacle i aquell Afàsia estrenat al Teatre Nacional el
1998), però és un muntatge honest i amb sentit es-
cènic que palesa que l’artista s’ha sabut envoltar de
col·laboradors solvents i que treballa en una línia
d’investigació de resultats encara poc previsibles. La
funció –única i, tanmateix, una perla d’aquest Grec–
no va aixecar grans entusiasmes, però els aplaudi-
ments contenien respecte i complicitat.


