
. ............................................. . .............................................

. ............................................. . .............................................

◆ E S P E C T A C L E S ◆ 33
A V U I

dilluns

25 d’octubre del 2004

Bit forma, des de 1967, els
MILLORS PROFESSIONALS

i USUARIS
Programació, ofimàtica, internet, xarxes, multimèdia...
Cursos a mida per a empreses

Cursos, dates
temaris, horaris... www.bit.esFORMACIÓN

INFORMÁTICA

VAN DER MEULEN

El grup Taiwan Shang Orientheatre va presentar ‘Shan-Zai Dragon’

L’edició d’aquest any del Festival Internacional de Mim i Teatre Gestual s’ha dedicat a les màscares

Gran èxit de la setmana de
silenci als teatres de Reus

Cesc Martínez
REUS

A
hir es va
tancar el 7è
Festival In-
ternacional

de Mim i Teatre
Gestual de Reus,
que any rere any
esdevé un referent
més important en el
circuit dels princi-
pals festivals de te-
atre europeus.

No és només que molts ar-
tistes vinguin a Reus després
d’haver passat per grans festi-
vals de Bèlgica o França, on
presenten bona part de les
propostes que després venen a
casa nostra, sinó també els
contactes internacionals que
de mica en mica va establint
l’organització de Cos i que li
donen cada vegada més pres-
tigi. I que sobretot té el mèrit
de ser un festival de teatre es-
pecialitzat en un gènere mi-
noritari que requereix un alt
nivell de qualitat per cridar
l’atenció. Costa molt cridar en

silenci, però es pot fer.
Entre els contactes interna-

cionals hi ha Marcel Marceau,
un dels primers a actuar en
l’edició d’aquest any acompa-
nyat del grup Nouvelle Com-
pagnie. Tots dos s’emmarquen
en les activitats del projecte
europeu Viaggi e Viaggiatori,
a través del qual circulen di-
versos cursos, conferències i
espectacles per festivals de tot
Europa. Precisament, la pro-
posta que Reus hi participés
va sorgir de Blanca del Barrio,
que acompanyava Marceau
quan aquest va actuar per
primer cop al Festival Cos, ara
fa dos anys. També s’incloïa
dins el context de Viaggi e Vi-
aggiatori el muntatge que va
obrir l’edició del festival, el
Don Chisciotte-Secondo tomo, dels
italians Corps Rompu.

Un altre dels convidats in-
ternacionals que més ha des-
tacat –per l’elegància i la per-
fecció del treball mímic, i per
la distància de la proposta
sencera–, fora del projecte
europeu, va ser el grup de
Taiwan Shang Orientheatre.
Shan-Zai Dragon era un espec-
tacle a ritme de conte antic,
que s’ha d’explicar sense
presses. En la història hi res-
sonen mites orientals: dibui-
xen l’obsessió de posseir el cap

del drac amb unes imatges
molt contrastades i netes, una
màscara tan sensacional com
senzilla feta de sarments i
música en directe.

Aquest any s’han vist po-
ques estrenes absolutes (una,
La maledicció zombi, dels cata-
lans Copi Rait, un fantasia
postmoderna que manlleva
pocs gestos del mestre Marce-
au), però gairebé totes les
companyies estrangeres vé-
nen per primer cop. I precisa-
ment perquè el festival Cos

valora molt especialment la
qualitat, també s’atreveix a
recuperar velles joies com Clo-
chard, de Grappa Teatre, amb
direcció de Paco Mir.

Per si no n’hi hagués prou,
els organitzadors es van pro-
posar, a més, treballar temes
monogràfics en cada una de
les edicions. Si en edicions
passades es van elaborar els
programes pensant en espec-
tacles que incidissin en temes
com ara el combat escènic i la
relació entre Eros i Thanatos,
aquest any ha estat la màsca-
ra. És per això que s’han vist
molts espectacles fets a l’estil
de la Commedia dell’Arte,
com ara Quanta comèdia!, de
Xarop de Canya, i el magnífic
mecanisme teatral que és Di-
vertimento o la comèdia dels cri-
ats, de la companyia Dei Furbi.
Això ha fet que moltes de les
propostes tinguessin una
quantitat considerable de

text, però, segons va declarar
Lluís Graells, director artístic
del festival, “l’objectiu conti-
nua sent que el mitjà d’ex-
pressió principal sigui el gest”.
L’organització de Cos 2004 ha
programat activitats paral·le-
les relacionades amb la màs-

cara, com ara el
curs La màscara al
teatre i la conferèn-
cia de Donato Sar-
tori, un dels grans
mestres artesans de
la màscara teatral
d’arreu del món.

La fira es va tan-
car ahir a la nit
amb un segon passi
del muntatge Polar,
de la companyia
francesa Escale
Théatre Gestuel.
Escale és un grup
itinerant que porta
la seva pròpia vela
com si fos un circ,
encara que per
dintre l’estructura
de les grades i l’es-
cenari són més
semblants a la d’un

teatre clàssic. Polar és una pulp
fiction en versió dansa, un es-
pectacle molt fort físicament i
gestualment agressiu que no
renuncia a alguns tocs d’hu-
mor gens negre.

El Festival Cos va néixer a
conseqüència de l’altre gran
festival de la ciutat, el Trape-
zi. Com que aquest havia de
tenir una freqüència biennal
–i veient l’acceptació que te-
nia–, l’Ajuntament va tenir
l’encert d’organitzar un festi-
val diferent per als anys de
pausa, un festival de teatre
que impliqués totes les sales
de la ciutat. El resultat és que
Reus té dos festivals a l’any. El
de teatre gestual ha aconse-
guit allò que es proposava:
que totes les sales –tret de La
Salle– hi participin. De mo-
ment n’hi ha prou, però
tampoc sobra espai, ja que
cada edició atreu més quan-
titat de públic.

T E A T R E

‘Òbit’

Presa de pèl
Francesc Massip

‘Òbit’, de La Fura dels Baus. Director: Pera Tantiñá. La

Mirona (Salt), 22 d’octubre.

Ja sabem que La Fura ha es-
devingut en els últims anys
una mena de factoria que, sota
el paraigua del renom adqui-
rit, produeix espectacles de
molt diversa índole i qualitat, i
que les millors idees s’han anat
concentrant en esplendorosos
i ben pagats muntatges d’òpe-
ra. Però mai no s’havia arribat
a un nivell de creació tan es-
carransit i patiller com en
aquest Òbit, que sembla diag-
nosticar la situació terminal
del grup: RIP. Un festival tan
exigent com Temporada Alta
no hauria de contractar-los
mai més sense un meticulós
visionat previ. I, per descomp-
tat, on vegin anunciat Òbit s’ho
poden ben estalviar, si no és
que els complau la idea de ser
introduïts, com un ramat de
béns a la cleda, en un espai
dividit amb parets de plàstic
on la gent, vestida amb camisa

de força, és aglutinada en
equips per enfrontar-se en un
joc ximple consistent a anar
empenyent un mur i provar de
punxar el globus que presideix
el camp contrari, mentre hom
s’insulta, s’esbronca i crida
com en els múltiples progra-
merdes televisius que qualsevol
govern responsable hauria de
prohibir.

Mitja hora després s’aban-
dona el bestiar en un laberint
de plàstic, mentre es projecten
vídeos, sona música ambien-
tal, s’insta a l’abraçada teletúbi-
ca i es reparteixen pomes, no

pas xufes. La desorientació és
absoluta: no parlo del públic
–que també–, sinó del grup,
que ha perdut completament
el nord i qualsevol altre punt
cardinal. Per dissimular la
creixent sensació de presa de
pèl que envaeix l’audiència, es
distribueixen dues fustetes per
tal de picar-les a ritme, última
expressió de la matraca en què
s’ha anat convertint aquesta
mena de performance aigualida.
La gent, repicant a desgrat de
les aplaudidores, sortia encesa i
disposada a un últim acte im-
previst: la participació televisi-
va. La nit al dia del Canal 33 feia
la crònica de l’esdeveniment, i
quan la xica comentava que a
“alguns” no els havia conven-
çut, la gent corejava: “A tots!”.
El deliri va arribar quan la in-
gènua cronista va parlar de la
“reflexió sobre la mort” que
plantejava La Fura. Reflexió? La
riallada va ser estentòria: un
frau! I la gent va rebatejar el
grup: La Fura dels Fraus!


