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Un gos dissecat presideix les execucions de la ballarina Erna Omarsdottir

L’artista enlluerna el primer cap de setmana del festival Sitges Teatre amb ‘My Movements Are Alone Like Streetdogs’

Jan Fabre, el fulgurant
meteorit del nord

Francesc Massip
SITGES

El cel teatral de
Sitges va quedar
diumenge profun-
dament ratllat pel
pas meteòric d’un
espectacle excep-
cional del qual
avui es pot veure
l’última resplen-
dor: ‘My Move-
ments Are Alone
Like Streetdogs’.

E
l coreògraf flamenc
Jan Fabre (1958) és
alhora responsable
de la direcció escè-
nica i de l’esceno-

grafia de My Movements Are
Alone Like Streetdogs (Els meus
moviments són solitaris com els
gossos de carrer), on fa gala de la
seva trencadora creativitat
també com a artista plàstic.
L’escenari és presidit per un
gos dissecat amb cara de lleo-
na i penjat del teler; una
imatge esfereïdora que recol-
za en dos mastins més passats
pel bisturí del taxidermista
que jeuen a terra. En contrast,
un gosset d’aigua, viu però
dòcilment immòbil, treu la
llengua des del fons. Aquest
peculiar i inquietant espai
plàstic és habitat per una au-
tèntica força de la naturalesa:
la ballarina Erna Omarsdottir,
una islandesa torbadora que
es converteix en un inexhau-

rible guèiser de moviment, en
un cràter d’acció permanent,
i, malgrat la seva vertiginosa
voràgine, la dansa es pronun-
cia amb una mil·limètrica

precisió. En l’impol·lut espai
negre que emmarca l’acció,
Erna dibuixa l’escenari amb
gargots de iogurt que després
llepa i s’empassa amb fruïció

orgàsmica. Neteja
el terra amb la
llengua fins a ero-
sionar-se les papil-
les i ho eixuga amb
els cabells. De sob-
te, comencen a
ploure pastilles de
mantega que rebo-
ten amb aquell cop
sord i cremós al
fons de l’escenari i
que serviran per
prendre les em-
premtes digitals
dels gossos morts i
per lubricar els
malucs de la balla-
rina per tal de fer
lliscar les estretes
faldilles que s’en-
funda. Iogurt i
mantega són ingre-
dients nutricis que
han ingressat fa
temps en l’àmbit
de la mitofantasia
sexual, aspecte que
el muntatge tracta
amb recurrència.
Hi ha tota una ges-
tualitat de gran in-
ventiva i varietat
per evocar el coit o
la masturbació. La
ballarina repta
com una iguana, es
contrau i s’expan-
deix com una ame-
ba, es cargola com
un cavallet de mar i
salta com un gri-
pau. És un seguit
d’impulsos gestu-
als sense aturador

que mai no enterboleixen la
lectura ans resulten d’una
impecable netedat. Erna no
només duu a terme aquesta
activitat frenètica de bellíssi-

mes cadències, sinó que a més
fa un recitat violent fins als
límits de l’afonia, als antípo-
des dels “mots tranquils com
el meu gos que dorm” de la
cançó de Léo Ferré (Le chien)
amb què es clou l’espectacle:
després de provocar a la in-
surrecció i a l’amor, després
d’observar que els gossos quan
noten una presència s’alteren
i corren a amagar l’os, declara
que xerra i crida com un gos
perquè és un gos. Així, aquest
espectacle és, doncs, un es-
pectacle impactant, d’una
turbulència carregada d’estí-
muls i amb una actriu que es
deixa literalment la pell en
cada representació.

Coreografia feixuga
A anys llum es pronuncia el

solo de la ballarina valenciana
Lipi Hernández del grup Las
Malqueridas, dirigida per
Yvette Vigatà. Salomé presenta
diverses seqüències, pedestre-
ment empalmades, sobre la
cèlebre filla d’Herodies que
s’enamora de Iokanaan (Joan
Baptista) i li mendica un petó
que el Precursor li nega una i
altra volta. Salomé és la imat-
ge bíblica de la dansa, però
Lipi Hernández interpreta
una coreografia feixuga i api-
lotada, bé que aconsegueix
puntualment imatges podero-
ses, potser massa explícites,
com quan es vesteix de sado
per tal de dur a terme l’exe-
cució del sant reaci a la besa-
da. El tall de l’espasa s’ex-
pressa amb un fil roig amb
què es marca la cara, i la de-
capitació és relatada amb
l’acció de trepitjar raïms din-
tre del cup a ritme de rap.
Després empastifa l’escena
amb els peus amarats de ver-
mell i dibuixa sobre l’escenari
la terrible degolla. Finalment,
la coneguda dansa dels set
vels amb què Salomé retribu-
eix Herodes es du a terme
dintre d’un plàstic, ofegant la
lubricitat que faria al cas.
Tampoc excel·leix en el recitat
d’un text que fa més nosa que
servei.

Franco di Francescantonio retrata la
incomunicació entre pares i fills

Bernat Deltell
SITGES

La 33a edició del
Sitges Teatre In-
ternacional pre-
senta aquesta nit
al Teatre Prado
(23.00 h) l’obra
‘Libera me’, de l’i-
talià Franco Di
Francescantonio.

E
s tracta d’un mun-
tatge escènic basat
en la relació d’in-
comunicació que
s’estableix entre un

pare i un fill. A partir d’un
diàleg entre els actors Jordi
Collet i el mateix Francescan-
tonio, l’obra proposa un viat-
ge singular i íntim, dolorós i
aspre, i, fins a cert punt, des-

pietat, quan sorgeix entre ells
una recíproca assumpció de la
responsabilitat.

L’obra, basada en un text de
l’escriptor israelià Yehoshua
Sobol, autor entre d’altres de
Ghetto, considerada obra de
l’any a Anglaterra el 1989 i a
Alemanya el 1985, pren la
tragèdia com a eix bàsic de la
trama, una tragèdia explicada
en dues llengües diferents: l’i-
talià (en el cas del pare) i el
català (el fill), per posar de
manifest aquesta incomuni-
cació. “La incomunicació no és
pel fet de parlar dues llengües
diferents, sinó per parlar dos
llenguatges diferents”, explica
el director, que defineix l’obra
de Sobol com “d’escriptura

molt forta, que parteix d’una
temàtica vella però contem-
porània, perquè al capdavall
el que se’ns explica és el diàleg
que s’estableix entre un pare i
un fill”. L’escenari de
Libera me és com el de
les catifes de Corpus,
en què tothom hi tre-
balla molt de temps “i
al final passa la pro-
cessó i ho destrueix
tot”. Precisament, aquesta
destrucció és a l’arrel dels
personatges que constant-
ment provoquen un esti-
ra-i-arronsa, ja que d’alguna
manera voldrien emprendre
camins diferents però al ma-
teix temps es necessiten. “De
fet –diu el director–, el pare

vol abandonar les seves res-
ponsabilitats, i el fill, assu-
mir-les, però ni l’un ni l’altre
poden deixar de banda els
seus rols”. Amb el rerefons de

la mare morta, els dos
personatges simbolit-
zen, també, la inco-
municació entre soci-
etats i nacions –cal no
oblidar que l’autor del
text és israelià–, que

es reflecteix fent parlar en
dues llengües diferents els
protagonistes.

Un dels altres espectacles
que es poden veure avui al
certamen és el de Meus amores,
de la companyia De Maximili-
ano. Es tracta del primer text
de Teresa Sànchez, en el qual

cinc personatges ofereixen
una visió perversa dels pensa-
ments dels uns respecte als
altres. Com diu l’autora i al
mateix temps protagonista,
els cinc protagonistes “parlen
del real i l’imaginari, del que
pensa un de l’altre i del que
realment és”. Per fer més
efectiva la tragèdia de la inco-
municació, Sànchez situa
l’acció en una pista d’aero-
port, “perquè no deixa de ser
un espai buit i absurd, on tot-
hom mira els avions per fugir
a un altre lloc”. L’obra, un di-
vertiment, segons l’autora,
conté un llenguatge poètic pel
que fa al text, i formal en
l’escena, amb una bona dosi
de música i gestualitat.


