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ROBERT RAMOS

‘4D Òptic’ planteja dues realitats paral·leles

T E A T R E

‘4D òptic’

Fallida humana
Juan Carlos Olivares

‘4D Òptic’. Dramatúrgia i direcció: Javier Daulte.
Traducció: Toni Casares (en col·laboració amb els

actors). Escenografia i il·luminació: Javier Daulte.
Vestuari: Marian Corominas. Intèrprets: Quim Dalmau,
Nies Jaume, Núria Legarda, Sandra Monclús, Nora Navas,
Carme Poll, Jordi Rico, David Vert. Barcelona, Espai

Lliure, 13 de novembre.

El teatre de Javier Daulte –al-
menys l’estrenat aquí– es ca-
racteritza pel protagonisme
d’una situació espai en què es
veuen forçades a conviure dife-
rents veus. Comèdies corals que
juguen amb la subversió dels
gèneres cinematogràfics popu-
lars. Un experiment formal que
arriba a l’espectador sense bar-
reres innecessàries.

Una banda sonora interiorit-
zada en tardes de cinema fa
massatges al subconscient del
públic per acceptar una trama
lisèrgica que l’autor director
adapta com a fórmula màgica.
A 4D Òptic una altra selecció

d’individus (relacions de domi-
ni-submissió, conflictes freudi-
ans) s’enfronten a una amenaça
comuna que modificarà la seva
realitat i les seves conductes.

El decorat argumental és un
homenatge a una especialitat
de la ciència-ficció de Hollywo-
od: el científic com a creador
del caos per haver atemptat
contra les lleis naturals. El des-
cobriment d’una realitat alter-
nativa en un laboratori permet
establir connexions amb Matrix,
El cortador de césped, Nivel 13 o
Flatliners. Un experiment òptic
deriva, a conseqüència d’un in-
nocent accident, en un proble-

ma per a la humanitat: el col-
lapse de l’univers conegut pel
contacte involuntari amb una
realitat paral·lela.

El conflicte preferit de Daulte
per posar a prova la capacitat
de resposta dels seus conillets
d’Índies personatges davant
una situació estranya. El fracàs
acostuma a ser la resposta.

Aquesta situació es desenvolu-
pa en una aparent cacofonia
escènica, un caos simulat en
què la paraula adquireix una
vivacitat extraordinària. Una
suma d’accions entre les quals
l’espectador ha d’escollir la
pròpia realitat dramàtica. Una
llibertat aparent. Daulte sap
molt bé com orquestrar aquest

mosaic i portar el
públic a una única
conclusió.

Un estil que amb
els seus actors ar-
gentins té una ener-
gia expansiva, una
expressivitat que es
mou amb naturali-
tat per aquest gran
artifici. Amb els
nous aquesta fres-
cor no es percep
amb la mateixa cla-
redat. El mecanisme
que anima tot el joc
es fa més evident.
Falla la cohesió dels
actors, molt desi-
guals en la seva
comprensió de l’e-
fecte que busca

Daulte. En el seu teatre, el res-
pecte s’entén com a acte col-
lectiu. En aquest muntatge a
l’Espai Lliure hi ha molts se-
gons morts, molt aire sense
oxigen per al treball individual,
i les accions paral·leles s’execu-
ten amb una por que trenca la
connexió amb la realitat ima-
ginada pel públic.

C A N Ç Ó

Kiko Veneno

Millor despullat
J.M. Hernández Ripoll

Kiko Veneno (veu i guitarra) i Raúl Rodríguez
(guitarra). Barcelona. L’Espai, 15 de novembre.

Les repetides crítiques a la fredor artística de Kiko Veneno
han passat a millor vida. Si fins ara, quan sortia a l’escenari
envoltat d’una banda de rock, els seus concerts es movien sota
un clima gèlid, fruit d’una inusual incapacitat comunicativa,
la nova visió de Kiko Veneno, amb l’únic acompanyament de
dues guitarres acústiques, és una altra cosa. La distància entre
les dues cares d’aquest cantautor nascut a Figueres és la ma-
teixa que separa els dos pols del planeta. Intimista, profund,
aflamencat, colpidor, Kiko Veneno va demostrar que la pro-
ximitat i la nuesa musical són, en el seu cas, armes que to-
quen la sensibilitat de qui l’escolta.

Sembla curiós que Kiko Veneno enganxi millor despullat
d’efectes i sons que envoltat de ritme. Ell, que ha vist com els
seus discos es foradaven de tan punxar-se a totes les festes,
revetlles i balls, resulta que troba la complicitat perduda amb
el públic cantant-li de tu a tu, a la cara. I això va ser possible
gràcies a aquesta veu que li neix trencada i que ara s’inspira
en el cante, i també, cal dir-ho, en l’excel·lent guitarra de Raúl
Rodríguez.

No és estrany, doncs, que un Espai completament ple ova-
cionés a peu dret el primer dels dos concerts que Kiko Veneno
ha ofert a Barcelona. Va ser una ovació càlida, entusista i
prolongada que arribava després d’una impactant versió d’En
un Mercedes blanco. Després vindria un bis i un final dansarie
amb Volando voy, però el recital del cantautor va tenir mo-
ments per al record, entre ells un homenatge a Miquel Martí
i Pol amb el tema No pido mucho, una traducció d’un poema
que Kiko Veneno va incloure en el seu primer disc.

A L’Espai, però, vam poder anar d’un extrem a l’altre: des
d’una chirigota de Cadis fins a una pregària com ara Inspiración.
El cantautor, però, va repassar grans èxits del seu repertori
com Lobo López, Memphis blues again, Veneno, Echo de menos, Res-
peto o Reír y llorar, extretes dels discos Échate un cantecito i Está
muy bien esto del cariño, que, no en va, suposen els seus millors
treballs.


