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CIRQUE DU SOLEIL (9)
Els millors espectacles de la companyia en 10 DVD presentats per l’AVUI

Aquest dissabte: NOUVELLE EXPÉRIENCE

Siluetes
d’ombra

J o r d i J a n é

D
emà dissabte, el diari AVUI ofereix als
seus lectors, per 5,95 euros, el penúltim
lliurament de la sèrie de DVD dedicada
al Cirque du Soleil: Nouvelle Expérience.
Enregistrat el 1991, l’espectacle s’havia

estrenat el maig de 1990 a Mont-real i va girar per
l’Amèrica del Nord fins que es va instal·lar al Mirage
Resort de Las Vegas entre novembre de 1992 i
novembre de 1993.

En un lloc no identificat de l’Univers hi regnen els
Àngels. L’angelical reialme és envaït per un estol de
Dimonis i s’origina un conflicte explicitat en blaus
i vermells i ombres i siluetes i contrallums. Amb un
complex disseny d’il·luminació, aquest deu ser, en
canvi, el menys il·luminat de tots els espectacles del
Soleil. Nouvelle Expérience arrenca un pèl fredament,
però de mica en mica va atrapant l’espectador en
una mena de teranyina subtil i impalpable que,
número rere número, el va aferrant a la pantalla del
televisor.

Després de la presentació argumental i d’un
quartet de contorsionistes femenines molt pròxim a
la pantomima estatuària de Decroux, entra un
número de bàscula que s’encadella amb un altre de
trapezi de gran balanç que fa dilatar les pupil·les de

l’espectador. També mig
a les fosques, un
funambulista presenta
exercicis entre els quals
destaquen una passejada
amb monocicle tot al
llarg del cable i un mortal
enrere passant el cos per
dins d’un cèrcol que el
mateix funambulista
sosté amb la mà dreta. La

mitja llum i la solemnitat de la música confereixen
als vols circulars del magnífic acròbata a les cingles
una aura d’epopeia hel·lènica. I tot seguit, la joia de
la corona, possiblement un dels números de trapezi
volant més elegants i més bellament executats dels

que s’han vist en els últims temps, un número de
visionat imprescindible en què la música juga un
fort paper dramatúrgic.

Però trenta-tres artistes encara donen per més
sorpreses agradables: una curiosa combinació de llit
elàstic, barra russa i minivolant; un número mixt
d’icaris i antipodisme executat per dues xineses i,
com a colofó, uns equilibris sobre cadires que
comencen amb estètica cabaretera i culminen amb
un agosarament estrictament circense. David
Shiner assumeix el rol de pallasso (una de les seves
entrades és El rodatge, que l’espectador d’aquí ha
pogut veure interpretada per l’excèntric Suso al
Gran Circo Mundial). Creat per l’equip director
habitual de la factoria Soleil, Nouvelle Expérience és un
espectacle de gran personalitat.

T E A T R E

‘Instant’

Espais de
l’insòlit

Francesc Massip

‘Instant’, de Sebastià Brosa
i Iban Beltran. Intèrprets:

Emma Gómez, Marta Rafa,
Marc Torrent.
AREAtangent, 2 de juny.

L’insòlit només pot esclatar
lluny de la rutina quotidiana, fora
del solc on la vida ens fa sirgar ben
lligats a l’arada, en horari laboral o
de lleure. Per això, Instant, opera
prima, d’Iban Beltran i Sebastià
Brosa, és una peça doblement in-
sòlita: pel lloc on es representa i
per l’espai de ficció on se situa.
AREATangent és un curiós local
situat al cor del Raval que s’ha
convertit en laboratori experi-
mental de la creació escènica més
intrèpida i marginal que amb sin-
gular energia prova de treure el
cap entre les esquerdes del massís
sistema teatral que impera a la
ciutat. Un àmbit petit però espon-
jós on sobretot es valora el procés
de recerca i d’elaboració de les
propostes espectaculars més que
no pas els resultats tangibles i
puntuals. Són uns baixos estrets

que ens recorden les funcions de
sala i alcova set-centistes, amb un
àmbit on té lloc el cicle quinzenal
de lectures dramatitzades anome-
nat area_txt que promou la dra-
matúrgia emergent; i, després de
travessar un celobert, una cambra
de pedra vista que han batejat com
la nevera, on es presenten els
muntatges de producció interna
com el que comentem, així com
microespectacles de deu minuts
que ofereixen joves creadors, les
anomenades càpsules, que ja han
estat contractades per al proper
festival Temporada Alta de Girona.

Situar l’acció d’ Instant en un
terrat és submergir directament
l’espectador en un món altre,
obert al somni, sí, però també a
l’abisme: la fantasia s’intueix en la
llum que espunta d’un contenidor
que presideix l’escena, el precipici
s’evidencia en l’ampit abocat al
buit que delimita l’escenari. Em-
ma Gómez i Marta Rafa incorporen
dues desconegudes que, un cap-
vespre d’estiu, es troben en un
terrat, on potser han pujat amb la
intenció de llençar-se. Actrius i di-
àlegs saben crear el clima de cali-
desa i la màgica atmosfera que
empeny els personatges a un ena-
morament apassionat i a primera
vista. Tot plegat actuant a un pam
del públic, cosa que exigeix neces-
sàriament veritat i complicitat,
elements que es troben tant en el
text d’aquest peculiar drama íntim
com en la frescor de les intèrprets.

D A N S A

La Porta

Què queda?
Bàrbara Raubert Nonell

La Porta 56: ‘Carta blanca a

La Inesperada’. Barcelona,

Sala Beckett, 31 de maig i 3

de juny.

Què ha quedat després de tres
anys d’haver plegat La Inesperada,
un dels grups que promovia la dansa
de creació a Madrid? Queden els seus
components, alguns que no paren
de treballar, com l’Olga Mesa, men-
tre que altres s’han traslladat a Bar-
celona, com l’Ana Buitrago, i gràcies
a ella, que ara ha entrat a formar
part de La Porta, s’ha establert un
pont entre les dues ciutats. I queden
els treballs que vam veure sorgir, i
que amb el temps haurien d’haver
evolucionat.

El fet de construir aquest pont
entre dues ciutats culturalment
molt vives però amb una evident
indeterminació referent a la seva
proximitat i llunyania –com són
Barcelona i Madrid– és d’agrair, ja
que el flux de ballarins i l’intercanvi
d’experiències és l’única manera
d’evolucionar. Malauradament, pe-
rò, en les presentacions d’aquesta
setmana a la Sala Beckett, les ex-
pectatives van anar per damunt de
la realitat.

En dues trobades de dos dies ca-
dascuna, es van presentar les obres
de Lola Jiménez –un emotiu vídeo
d’estètica ruda sobre l’amor i el
temps, que acaba amb uns ullets de
vell, tots plorosos, més tendres en-
cara pel cor de gossos bordant amb
què comença i acaba la peça–, Paz
Rojo –amb un manifest intimista i
teòric sobre el teatre, que llegeix
frontalment al públic efectuant una
mena de happening llarg i redun-
dant–, l’Amalia Fernández –d’estè-
tica kitsch i caminant com un cec que
dóna cops de bastó pels camins que
van de l’humor a la tragèdia huma-
na– i finalment Lengua Blanca
(companyia que integra Ana María
García, Juan José de la Jara i Lola Ji-
ménez en la interpretació).

Lengua Blanca va presentar l’obra
més complexa de totes, amb múlti-
ples focus d’atenció, elements de
suggestió i qualitats interpretatives
evidents. Amb el seu concert de crits
a diferents tons i ritmes aconsegui-
en una estranya sensació d’irreali-
tat, amb la seva actitud distanciada
de tot aquell patiment sonor mentre
els timpans semblaven a punt de
rebentar. Es tracta d’un treball en
procés, interessantíssim de plante-
jament, però que perd el ritme a la
segona meitat i s’enfonsa en un lent
final que sembla no arribar mai.

Així, doncs, només resta pensar
que si La Inesperada va desaparèi-
xer, ¿l’intermediari per crear aquest
pont tan necessari, avui potser hau-
ria d’haver estat un altre?


