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Autor: Gerard Guix.
Música: Josep Sanou.
Direcció: Carlos Wagner.
Teatre: Romea.
Estrena: 26 de juny.

Sense cap ni peus

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER
BARCELONA

‘GÈNESI 3.0’

Gerard Guix va guanyar el premi de
textos teatrals Fundació Romea amb
el text El cementiri. Posteriorment, i
de cara a l’estrena, l’obra es va trans-
formar en una mena de musical i va
agafar el nom de Gènesi 3.0. Ara s’es-
trena en una coproducció entre el
Teatre Romea i el Festival Grec, diri-
gida per Carlos Wagner i amb músi-
ca (en directe) de Josep Sanou. El re-
sultat és dolent. L’espectacle, que
utilitza música electrònica i tres ac-
tors, és un galimaties sense cap ni
peus que fa un mal favor a la jove
dramatúrgia catalana, pràcticament
absent en aquest festival d’estiu de
Barcelona.

Una dona jove (Elvira Prado) vol
enterrar en un nínxol la seva mare
(la porta, trossejada, dins una male-
ta), però ho té prohibit. En el futur
que li ha tocat viure això està prohi-
bit per falta d’espai i els morts han
de ser incinerats. Però ella suborna
un enterramorts (Ruben Ametllé)
per endarrerir unes hores l’aplicació
de la nova llei. L’obra es mou en un
terreny virtual, amb música i can-
çons, una il.luminació que crea mis-
teri i un tercer personatge (Ana Cria-
do) que balla tota mena de coreogra-
fies.

El primer problema és que, final-
ment, un no sap què ha volgut ex-
plicar-nos l’autor, ja que el que es
veu damunt de l’escenari és una su-
ma de convencionalismes, llocs co-
muns, mals diàlegs i cançons sense
cap mena d’interès. Desconec el text

original, però la funció del Teatre
Romea no té cap atractiu, tot i que
ofereix alguns bons moments musi-
cals i una escenografia força singu-
lar firmada pel tàndem Ajdarpasic /
Unfried.

DIÀLEGS SENSE INTERÈS / Possible-
ment, el muntatge vol ser un intent
de salvar el text, omplint l’escenari
de coses i accions que no responen a
cap tema concret. Un es pregunta,
per exemple, a què treu cap el nu to-
tal del bo de l’enterramorts així com
la ranxera que es canta en escena. Fa
la impressió que els responsables fi-
nals de l’espectacle busquen la refe-
rència de Blade Runner i del llibre del
Gènesi.

El que resulta pitjor és que falla
l’aplicació de qualsevol fórmula, hi
sobra pretensió i s’abusa d’uns dià-
legs sense interès. La representació
de diumenge passat a la tarda, que
va estar esquitxada d’algunes rialles
i mancada de qualsevol emoció,
mostrava el desconcert dels especta-
dors i la seva falta de comunicació
amb l’escenari.H

33 Elvira Prado i Ruben Ametllé.

La Caldera ofereix una visió
reciclada del capitalisme
b

MARTA CERVERA
BARCELONA

El coreògraf John
Jasperse desenvolupa
un projecte amb vuit
ballarins espanyols

L
a Caldera, un espai de dansa
que potencia l’intercanvi en-
tre creadors nacionals i es-
trangers, presenta demà Mi-

suse liable to prosecution, del co-
reògraf novaiorquès John Jasperse.
El títol té a veure amb les etiquetes
que acompanyen les caixes de la llet
fresca als Estats Units advertint que
el seu ús indegut serà sancionat.

Treballar sense comprar res, sinó
a partir de material reciclat trobat
en qualsevol part, ha estat una de
les seves prioritats. «Aquesta obra és

un experiment per veure què pots
fer amb pocs diners en una societat
capitalista com la nostra. Quan ne-
cessites alguna cosa i no la tens,
¿què fas? Ha sigut interessant veure
com les limitacions d’atrezzo i ves-
tuari han potenciat la nostra capaci-
tat per improvisar i trobar solu-
cions», comenta aquest artista.
«¿Què és material de rebuig? Si el
que no serveix per a uns és un mate-
rial útil per a altres», afegeix Jasper-
se, que ha col.laborat amb compa-
nyies com Batsheva i el Ballet de
Lyon, i la fundació Barysnikov.

INTERCANVI D’IDEES / Jasperse valora
positivament les quatre setmanes
del laboratori Caldera Express du-
rant les quals ha estat desenvolu-
pant el projecte amb vuit ballarins
espanyols escollits per ell. «Els balla-
rins d’aquí tenen un fons diferent.

Posseeixen una base teatral forta.
Són molt diferents dels de Nova
York, més acostumats a desenvolu-
par el seu treball des de l’abstrac-
ció», comenta. «L’intercanvi i les
idees amb ells m’han donat una no-
va visió sobre la meva proposta que
ja havia començat a desenvolupar a
Nova York i que estrenaré amb la
meva companyia al Brooklyn Acade-
my of Music, a l’octubre».

L’humor es combina en aquesta
proposta amb un treball molt físic
dels ballarins, que coordinen els mo-
viments amb la música en directe
de Zeena Parkins, pionera de l’arpa
elèctrica que va col.laborar amb ells
des del principi. Misuse liable to prose-
cution, de 40 minuts de durada,
s’ofereix a La Caldera gratis fins a
aquest diumenge, però és necessari
reservar lloc (telèfon 93 415 68 51)
perquè les places són limitades.H

SAMUEL ARANDA

33 El coreògraf John Jasperse, ahir, a Barcelona.


