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«E
ls principals personat·
ges d’aquesta obra són 
els negres. Però no se’ls 
veu mai». Ho diu Hen·

ning Mankell, l’autor d’Antílops, pe·
ça teatral en què denuncia el nou co·
lonialisme pseudohumanista de les 
oenagés i els cooperants a l’Àfrica. 
Sota la direcció de Magda Puyo, el 7 
de març –després de l’estrena d’avui 
al Teatre Alegria de Terrassa, on es re·
presentarà fins diumenge– arribarà 
al Teatre Nacional de Catalunya (TNC) 
l’adaptació que suposarà el debut 
de l’autor suec a l’escena catalana.  
 El celebèrrim pare del detectiu 
Kurt Wallander sap de què parla. Des 
de fa més de dues dècades dirigeix el 
teatre Avenida de Maputo, la capital 
de Moçambic, on resideix la meitat 
de l’any. Va ser el 1988, a partir d’una 
visita a una parella de cooperants 
suecs, quan va decidir abocar la se·
va «ràbia» en l’escriptura d’Antílops. 
«Vivien en una casa molt gran amb 
molts criats. Mentre sopàvem em 
vaig adonar que gairebé no s’adona·
ven de la presència dels criats. Eren 
invisibles», recorda l’autor d’El xinès.  
 Sobre aquesta invisibilitat i sobre 
la falta d’integració dels experts eu·
ropeus reflexiona un text que es po·

 El muntatge arribarà
al TNC després de 
l’estrena d’aquest cap 
de setmana a Terrassa 

L’obra, que dirigeix 
Magda Puyo, censura 
el nou colonialisme 
dels cooperants  

dria resumir amb dues sàvies qües·
tions del dramaturg: «Sabem com 
moren els africans, ¿però ens hem 
preguntat com viuen? ¿Els aju·
dem a viure o els ajudem a morir?» 
 En el muntatge, Jordi Martínez 
i Muntsa Alcañiz són un matrimo·
ni suec que abandona l’Àfrica des·
prés de treballar durant 14 anys en 
un programa d’ajuda internacio·
nal. L’arribada del seu jove substi·
tut (Ferran Carvajal), amb la maleta 
carregada de bones intencions com 
abans ells, els portarà a fer balanç i a 
disparar «les seves pors i les seves re·
lacions perverses amb el continent 
negre», anuncia la directora. 
 
INTEGRISME TECNOLÒGIC // «L’obra és 
una gran ironia, una tragèdia bur·
lesca que combina moments tràgics 
amb altres de divertits que provo·
quen un somriure gèlid», defineix 
Puyo. Segons el seu parer, Man·
kell, més que criticar la tasca de les 
oenagés, «denuncia el sistema po·
lític, la prepotència d’Occident, 
que va amb tota la seva superiori·
tat sense saber el que realment ne·
cessiten». «És un integrisme tecno·
lògic i polític», assenyala Alcañiz. 
Com diu Mankell, «a l’Àfrica s’hi 
ha d’anar a escoltar i a fer pregun·
tes; però hi anem amb respostes».  

‘Antílops’, la 
mirada crítica 
de Mankell
a les oenagés

un novel·listA vinculAt A l’escenA

 La falta d’integració dels estran·
gers es reflecteix així mateix en l’es·
pai escènic: una casa a l’estil occi·
dental, plantada entre una natura·
lesa salvatge que a poc a poc envaeix 
les seves parets i els seus racons. A fo·
ra, l’Àfrica rugeix. A dins, ho fan uns 
personatges que s’ensorren a cop de 
contradiccions. «Descobreixen que 
tot el que han fet és viure molt bé. 
Han utilitzat els negres com a cri·
ats i amb prou feines han fet les tas·
ques que tenien assignades», postil·
la Martínez, reprenent les paraules 
de l’autor. «Molts d’aquests experts ··
assegura Mankell·· viuen aïllats de la 
realitat en què s’haurien d’implicar. 
Temen la gent a la qual se suposa que 
haurien d’ajudar». H

33 Jordi Martínez i Muntsa Alcañiz, en una escena d’una obra amb un repartiment que completa Ferran Carvajal.

PACO AMATE

J Nascut el 1948 a Estocolm, 
Henning Mankell ja va flirtejar des 
de jove amb el teatre, encara que 
han estat les seves novel·les sobre 
l’inspector Kurt Wallander les que 
el van situar al mapa convertit 
en mestre del gènere negre. 
“En el fons, aquelles intrigues 
policíaques i crims li serveixen 
d’excusa per parlar de temes 
polítics i injustícies socials», sosté 
Magda Puyo, que després de 
rebre l’encàrrec de Sergi Belbel 
(director del TNC i gran fan de 
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Mankell) d’adaptar Antílops va 
fer una immersió gairebé total en 
l’àmplia bibliografia de l’autor. 
Dos exemples: a El cervell de 
Kennedy (2005) carrega contra 
els experiments realitzats amb 
negres per al desenvolupament 
de la vacuna de la sida. En 
l’última obra, El xinès, denuncia 
l’esclavitud dels asiàtics utilitzats 
per a la construcció del ferrocarril 
als EUA. Una explotació que ara 
els xinesos, denuncia Mankell, 
estan fent a l’Àfrica.

Israel Galván s’atreveix a muntar una coreografia a partir del text bíblic 
de l’Apocalipsi. L’artista sevillà sempre s’ha mogut fora dels cànons

D’ell ha dit Enrique Morente que 
és el «més antic de tots els bailaores 
d’ara». Potser és perquè el cantaor 
també entén que la puresa del fla·
menc està per sobre dels cànons. 
Des que va començar la seva carre·
ra, fa gairebé 20 anys, el seu estil ha 
anat acompanyat d’adjectius de la 
mateixa família:  heterodox, avant·
guardista, rupturista, innovador, 
transgressor... D’aquells als quals 
només hi accedeixen els genis. És 
Israel Galván (Sevilla, 1973) i, de for·
ma modesta, diu: «Em prenc mol·

tes llibertats per fer les meves obres. 
Jo bec del flamenc i això em porta a 
trencar amb coses fetes».
 Aquesta llibertat li ha permès 
atrevir·se a adaptar el text bíblic de 
l’Apocalipsi, en una obra batejada 
com El final de este estado de cosas, redux 
que es veurà fins diumenge al Mer·
cat de les Flors. La mare del bailaor va 
firmar la primera part del títol en la 
seva definició del que entenia com a 
Apocalipsi. Això de redux segueix el 
pas de la versió allargada, Apocalyp-
se now redux, que va fer Ford Coppola 
del seu llegendari film.
 Una gira pel Líban i Síria va fer 

germinar els brots d’aquesta Apoca·
lipsi galvaniana. Una gira en què es va 
haver de presentar amb els seus cog·
noms, Galván de los Reyes. Israel no 
era un nom grat per a la zona. Tant 
el bailaor com Pedro G. Romero, el 
seu director artístic, veuen aquest 
espectacle com el «punt àlgid» de la 
seva trajectòria, «de la seva mane·
ra d’entendre la dansa», puntualit·
za Romero. «M’autocastigo amb els 
meus muntatges, com vaig fer amb 
La metamorfosis o els sis toros d’Arena. 
Després de la gira pel Líban, no tenia 
més remei que abordar la meva visió 
de l’Apocalipsi», afegeix Galván.
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Un ‘bailaor’ d’un altre món
EL MERCAT DE LES FLORS REP UNA FIGURA DEL FLAMENC

 L’acompanyament musical 
del grup de heavy metal Ortho·
dox o del de música contemporà·
nia Proyecto Lorca perfilen els tra·
ços heterodoxos d’una coreografia 
en què Galván arriba a ballar sobre 
una tarima mòbil, en un taüt o amb 
pits de dona, i en què no hi falta un 
vídeo carta de la seva deixebla liba·
nesa Yalda Younes, dansant sobre 
un fons musical de bombardeig.
 Així és l’univers creatiu d’un bai-
laor que s’aparta de l’enrenou me·
diàtic de col·legues com Cortés, Ca·
nales o Farruquito. El seu estil s’ha 
definit com a cubista; hi ha qui el 
veu com el García Lorca de la dansa. 
Romero, que el coneix bé, afirma: 
«Israel aprèn més anant al futbol 
[és soci del Betis i va ser jugador de 
petit] que en una acadèmia moder·
na de ball». Però ell tot just apunta: 
«Al final, jo només sóc un bailaor i 
els que tinc darrere, toquen». Els ge·
nis de veritat no donen mai valor al 
que fan. H33 Israel Galván, davant d’un taüt.


