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E
stà considerat com un dels core-
ògrafs contemporanis amb més 
capacitat per arribar al públic. 
No en va ha begut en fonts tan 

tradicionals com el circ i el mim i en altres 
de temps més recents com són el cine i la 
publicitat. A Philippe Decouflé (París, 
1961) li correspon el dia 25 aixecar el teló 
de la temporada 2008-2009 a la Sala 
Gran del Teatre Nacional de Catalunya, 
una setmana després que Andromaque, 
de Jean Racine i amb direc-
ció de Declan Donnellan, 

obrís oficialment el curs a la 
Sala Petita.

Decouflé presentarà durant 
només quatre dies Sombreros, 
l’últim muntatge de la compa-
nyia de dansa DCA, que ell di-
rigeix des del 1983 i les sigles 
de la qual signifiquen diversi-
tat, camaraderia i agilitat. El 
títol de Sombreros, en espanyol, amaga un 
joc de paraules.  A més a més del seu signifi-
cat literal, la pronunciació francesa corres-
pon a dues paraules sombre (ombra) i héros 
(heroi), reveladores de la naturalesa d’una 
proposta que transporta els espectadors a 
un món fascinant.

En escena es presenta la història de dos 
personatges, François i Françoise, i del seu 
viatge a cavall per Mèxic, un lloc per cert 
estretament lligat als barrets. És el punt de 
partida o l’excusa per mostrar una sèrie 
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d’imatges de gran força poètica, i 
no exemptes d’humor i d’un com-

ponent absurd. És també el particular 
homenatge de Decouflé al món del cine a 

partir d’aquelles ombres i aquells herois del tí-
tol. Totes les obres del coreògraf francès es de-
fineixen per la seva complexitat tècnica, a la 
recerca de imatges atrevides i diferents. L’ús del 
vídeo acompanya en escena els moviments dels 
ballarins, que remeten a un llenguatge corporal 
molt fluid.

Decouflé es va formar a l’acadèmia de mim 
del llegendari Marcel Marceau, després d’un 
pas per l’escola nacional de circ francesa. Quan, 
als 18 anys, es va integrar a la companyia del 
coreògraf nord-americà Alwin Nikolaïs es va 
començar a modelar la seva visió renovadora i 
arriscada del món de la dansa. Cursos posteri-
ors amb figures com Merce Cunningham van 

arrodonir la seva formació fins a 
convertir-se en un exponent de 
l’art més rabiosament contempo-
rani.

A Sombreros, per exemple,  la 
música està composta per un altre 
artista inquiet com és Brian Eno,  
fundador de Roxy Music i un dels 
compositors més avançats de les 
últimes dècades. Una col·laboració, 
que al final no es va materialitzar, 

per al Mundial de futbol d’Alemanya els va 
posar en contacte, i ràpidament es va establir 
entre tots dos una sintonia que s’ha forjat amb 
el muntatge que arriba al TNC. Aquesta frustra-
da gala per a la FIFA no era la primera incursió 
de Decouflé en l’àmbit esportiu. Sense anar més 
lluny, va ser el responsable amb poc més de 30 
anys de les cerimònies d’obertura i de clausura 
dels Jocs d’hivern d’Albertville-92. 

JOC d’OMBRES una
danSa faScinant.

Philippe decouflé obre la temporada a la Sala 
Gran del TNC amb una coreografia a partir d’un 
joc d’ombres i referències al món del cine

A
bans de disfrutar de la posada 
en escena d’una obra de Tom 
Stoppard, és convenient conèi-
xer alguns aspectes de la vida 

de l’autor. Sobretot, els referents a la seva 
opció ideològica i a la seva mediació en 
assumptes polítics de rellevància, un ba-
gatge que sovint apareix reflectit en els 
seus textos teatrals. Nascut a Txecos-
lovàquia, en una família jueva, Stoppard va 
abandonar el seu país sent un nen a causa 
de la invasió nazi, i no hi va tornar fins que 
el 1977 va entrevistar a Praga el futur pre-
sident txec, Václav Havel, en aquell mo-
ment un dramaturg dissident perseguit 
per les autoritats comunistes.

Stoppard es va reunir amb Havel per 

motius professionals –Amnistia Internaci-
onal li havia encarregat un guió televisiu 
sobre les reivindicacions dels presoners de 
consciència–, però aquesta i altres entre-
vistes realitzades a Moscou i en els seus 
estats satèl·lit van despertar en ell un viu 
interès per denunciar l’assetjament al qual 
eren sotmesos els opositors al règim sovi-
ètic. Així, el conflicte entre la llibertat indi-
vidual i les imposicions de l’Estat va passar 
a ser un tema recurrent en 
els seus treballs, clapejat 
amb tocs de filosofia i d’hu-
mor.

A Rock’n’Roll, una obra 
del 2006, per exemple, re-
corre ni més ni menys que 
22 anys de la història euro-
pea, entre la Primavera de 
Praga, el 1968, i els mesos 

posteriors a la caiguda del mur de Berlín. 
Stoppard pren un episodi real –l’empreso-
nament dels músics d’una banda de rock 
txeca, acusats de subversió– per articular 
un complex discurs sobre la caiguda dels 
mites, la pèrdua dels ideals. La influència 
de la música moderna en els joves txecos-
lovacs, que van començar a reclamar lli-
bertats fonamentals taral·lejant els temes 
de The Plastic People of The Universe –el 

grup empresonat–, o la poesia 
de Safo, amb una sensualitat 
que es compara amb l’erotis-
me anàrquic del rock, són ele-
ments que podem trobar a 
Rock’n’Roll. 

Pel que fa als personatges 
–alguns d’ells reconeixibles, 
com Jan, àlter ego de Stop-
pard, o Ferdinand, un sòsies 
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de Václav Havel–, simbolitzen el desacord 
entre els intel·lectuals marxistes còmoda-
ment establerts a Europa occidental i els 
estudiants de l’Est, les reivindicacions dels 
quals semblaven contradir-se amb l’ideari 
del Manifest Comunista.

Àlex Rigola agafa les  regnes de 
Rock’n’Roll per obrir la temporada del 
Lliure, mentre els actors habituals de la 
casa interpreten aquests idealistes que 
acaben defraudats. Ells són Joan Carreras, 
Chantal Aimée, Félix Pons, Lluís Marco i 
Sandra Monclús, entre altres.

A manera d’anècdota, s’ha de ressenyar 
que l’estrena de l’obra a Praga, el febrer del 
2007, va comptar amb la participació de 
The Plastic People of The Universe, que va 
interpretar un tema a manera d’obertura, o 
que Mick Jagger va assistir a la première 
londinenca: no en va, el concert dels Ro-
lling Stones a la capital txeca el 1990 posa 
el colofó a la història de Stoppard.

rOCK‘N’rOll

Àlex Rigola presenta al Lliure l’obra 
de Tom Stoppard que recorre la 
història europea entre la Primavera de 
Praga i la caiguda del mur de Berlín

UNA ESCENA dE 
‘ROCK’N’ROLL’, UNA OBRA 
dE dEBAT IdEOLÒGIC
PER INAUGURAR LA 
TEMPORAdA dEL LLIURE.

UN CARTELL AMB MARX I ELS STONES.
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