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Després, per ocultar el ner-
viosisme del retrobament,
la noia canta, agafa les cen-
dres tèbies de la difunta i
balla amb l’urna fins que en
un mal pas li cau i s’esmico-
la a trossos. Una olorota a
talc envaeix l’escenari i els
joves provaran d’amagar-li
a la mare l’accident. S’in-
gressa en una espiral de
malentesos i d’imaginati-
ves explicacions que em-
boliquen la troca fins a ex-
trems hilarants.

d’Antonio Simón ho acon-
segueix sobradament amb
la complicitat de tres bons
intèrprets. Ho presideix
una incombustible Teresa
Urroz, aquí en el paper de
mare freda a qui més aviat
fa nosa el fill, un caracterís-
tic Quim Dalmau, a qui ha
de suportar el dia de l’en-
terrament de l’àvia. El noi
es resigna a fer companyia
a la mamà almenys el pri-
mer cap de setmana del
dol, però de sobte irromp
l’antiga novieta, una diver-
tida Alícia González Laá,
que té una entrada glorio-
sa: obre la porta, entropes-
sa amb l’esglaó i es fot de
morros tan llarga com és.

Fins que la mort ens
separi
De Rémi de Vos.
Nou Tantarantana, fins al 15 de març.

Teatre amable, d’es-
tructura vodevilesca,
ben travat, amb un

muntatge net i bones inter-
pretacions: què més podri-
en desitjar els que van a te-
atre per passar l’estona?
L’autor, Rémi de Vos, com
el traductor al català, Jordi
Galceran, pretén copsar la
tragicòmica realitat quoti-
diana i servir-la amb bon
humor i sovintejats cops de
teatre que facin les delícies
de l’espectador més acces-
sible i agraït. El muntatge

Crítica teatre

Humor popular

FrancescMassip

Tot flueix com una copa
d’anís vaporitzada amb
ambientador. Hi ha humor
negre en l’àvia incinerada i
ara escampada per la sala i
recollida en una bossa d’es-
combraries; humor rosat
en el forçat reviscolament
amorós entre els joves;
humor blanc en la
impol·luta escenografia de
portes i entrades a ritme de
vodevil; humor groc en la
recelosa distància de la
mare. Un tipus d’escriptura
instintiva i urgent, motiva-
da per la necessitat d’un
autor que en viu i que té
molt clar que necessita
l’èxit per assegurar-se les
garrofes.

A l’obra de De Vos
tot flueix com una
copa d’anís
vaporitzada

Entrevista: Israel Galván El ‘bailaor’ de flamenc
i dansa contemporània estrena al Mercat de les Flors

“Aquestaseràlameva
últimatransgressió”
Marta Sardà
BARCELONA

Israel Galván de los Reyes, bailaor se-
villà que fusiona la dansa flamenca
amb els llenguatges contemporanis,
estrena avui a Barcelona, al Mercat
de les Flors, la seva última creació, El
final de este estado de cosas-redux,
dins del cicle Flamenc empíric. Gal-
ván és un bailaor de flamenc gens or-
todox, lluny de la gènesi de l’art mu-
sical dels gitanos andalusos. Ell, de
Sevilla i de pares també bailaores, es
considera tímid i potser per això
sembla beneït per expressar-se a tra-
vés dels moviments corporals.

A l’espectacle que estrena avui
també hi ha pinzellades de butho, la
dansa japonesa definida com la
dansa que es mou cap a la foscor.
¿Pretén transgredir encara més el
flamenc amb aquestes incursions?
Jo mai he sentit que estigués trans-
gredint el flamenc. De fet, penso
que faig flamenc en estat pur, amb
moviments que em surten de dins,
que sento i que visc. En tots els
meus espectacles hi ha intervenci-
ons d’altres danses i en aquest hi he
inclòs alguns dels meus records
sobre el butho, de quan vaig ser al
Japó i vaig poder presenciar el que
comunicava. Penso que no faig fusió
d’estils, però tot s’acaba fusionant.

El final de este estado... es basa en
l’Apocalipsi, les profecies de l’evan-
gelista Sant Joan sobre la fi del món.
¿Intenta transmetre algun missatge
especial al seu públic?
Després d’haver actuat a Beirut, on

em van eliminar el nom per dir-me
com em dic i em van anunciar tan
sols pels cognoms, on vaig haver de
ballar en una ciutat al bell mig de pa-
ïsos en guerra, on s’esperava de mi
que transmetés l’alegria espanyola,
i el meu espectacle, crec jo, els va
deixar una mica descol·locats, i des-
prés de fer tot el que havia fet fins
llavors, només em quedava realitzar
una obra sobre l’Apocalipsi. El pú-
blic hi trobarà flamenc però amb al-
tres conceptes de formes, el trobarà
un acte molt vital.

Hi ha reflexió al seu espectacle?
L’espectacle no és per reflexionar,
perquè jo no pretenc fer una refle-
xió sobre l’Apocalipsi sinó el que la
lectura d’aquest llibre m’ha provo-
cat. La mort, el patiment, el senti-

ment... la mort, els taüts són part
del flamenc i espero transmetre al
públic aquestes emocions i trobar-
me amb una bona resposta. El que
pretenc ballant és sentir-me bé amb
mi mateix. Faig flamenc, però amb
un llenguatge propi.

Tornem a les transgressions. ¿Pot ser
qüestió de l’edat o de maduresa ar-
tística?
Per ballar aquest espectacle neces-
sites ser jove i jo encara m’hi sento.
O sigui que no és per l’edat. Però
potser després de l’Apocalipsi faré
un pensament, perquè, sense voler,
hem tancat un cicle d’espectacles
en els quals he assumit riscos. Crec
que aquesta serà la meva última
transgressió. Potser després sí que
entraré de ple en la coreografia. ■

Israel Galván, ‘bailaor’ de flamenc contemporani, al Mercat de les Flors ■ JOSEP LOSADAA dalt, Carme Portaceli, la directora. A baix, Pérez (Joan de
Gant) i Gonzàlez (Duquessa de Gloucester)■ FRANCESC MELCION

l’autor”. I no hi ha ni dema-
gògia barata ni pamfletaris-
me. Hi ha només fets. Com
recorda Salvador Oliva al
pròleg de Ricard II de la
col·lecció Biblioteca Pom-
peu Fabra, Shakespeare
“no és un predicador d’una
determinada ideologia”,
sinó simplement un drama-
turg que aprofita uns fets
històrics per portar-los al
seu terreny i oferir-nos un
fresc de les relacions perso-
nals i les interaccions que
tenen lloc entre la gent que
ostenta el poder.

Ajuda a Gaza
No és casual, doncs, que les
representacions d’aquest
Ricard II coincideixin amb
una acció solidària de la FEI
ambelspalestinsdelafranja
de Gaza. Cada cap de setma-

na, es representarà a la Nau
Ivanow la minipeçaSet nois
jueus, de deu minuts de du-
rada, obra de la dramaturga
anglesa Caryl Churchill.

L’autora ha alliberat els
drets d’aquesta obra per-
què es pugui muntar arreu
del món amb l’única condi-
ció que els diners recaptats
vagin a parar a l’ONG brità-
nica Medical Aid for Pales-
tinians (MAP), la missió de
la qual és ajudar els habi-
tants de la franja de Gaza,
Cisjordània i els camps de
refugiats del Líban amb me-
dicaments i assistència sa-
nitària. Tots els que vagin a
la Nau Ivanow tindran
l’oportunitat de quedar-se a
veure l’obra de Churchill
després de Ricard II i fer
una contribució voluntària
a l’ONG. ■
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