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Retrat intermitent de la vella diàspora africana
Crítica de l'obra de teatre documental'Dale recuerdos XXXVI', de Didier Ruiz, presentada al Festival Grec Didier Ruiz ha
fet fins a 36 versions arreu d’Europa, des de París fins a Moscou, d’aquesta proposta que dona veu als qui no en tenen i
fa pu...
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P 
aradoxalment, al Festival Grec 
dedicat a l’Àfrica no abunden les 
companyies teatrals africanes. La 
presència de la Third World Bun-
fight, dirigida per Brett Bailey, 

n’és una excepció, i això genera certa expectació 
en comparació amb la resta de propostes inter-
nacionals. Com a precedent, l’òpera Macbeth 
que vam veure a Girona el 2014, gènere culte 
transportat a l’horror de les guerres postcoloni-
als. El director sud-africà –blanc, per cert– 
 torna aquí a portar un mite occidental fins a un 
paisatge de violència contemporània, un joc de 
miralls netament polític.  

De Samsó en recordem la melena –secret de 
la seva força i punt feble–, però no tant el con-
text de la llegenda bíblica: el poble d’Israel sub-
jugat als filisteus. Aquest marc es transforma 
en una metàfora d’opressió que pot encaixar en 
moltes parts de l’Àfrica, però també a Síria, Cu-
ba i un llarg etcètera. El que sí que és clarament 
autòcton al muntatge és el seu llenguatge, una 
barreja entre la cerimònia màgica i el teatre 

musical molt tocat de gèneres negres. 
Podria semblar que Bailey va prendre nota 

de la lliçó de Peter Brook de l’inici del festival, 
perquè s’hi percep una recerca de l’essència 
del ritual escènic i una aposta per les formes 
del teatre pobre. Com als orígens religiosos de 
la tragèdia grega es ressalta el component an-
cestral. Al començament de l’obra, la tribu un-
geix el protagonista amb els símbols de l’he-
roi-llibertador. Samsó és el coreògraf Elvis 
 Sibeko, que es passa gran part de l’obra execu-
tant les seves espasmòdiques danses amb què 
sembla que entri en tràngol.  Percebem la fúria 
del personatge, també la seva frustració da-
vant la injustícia dels opressors.  

Des d’una cantonada, un predicador com 

d’església evangelista actua com a narrador, 
posa ordre sobre el que passa a l’escenari. La 
figura resulta necessària perquè en la dra-
matúrgia del mateix Bailey regna una confu-
sió d’alts vols poètics. Costa seguir la trama 
entre tant simbolisme, com si la llegenda 
s’hagués escrit en un alfabet ocult als no ini-
ciats. Cal deixar-se portar pel misteri hip-
nòtic del festeig actoral o s’acaba desorientat 
com a espectador.   

Persisteix la voluntat de caminar cap a 
l’obra d’art total, amb coreografies grupals, 
moments operístics i una atmosfèrica banda 
sonora de Shane Cooper interpretada en di-
recte. La música i les projeccions en vídeo 
comparteixen estètica New Age. A la pantalla 
es coqueteja amb un anacronisme de pintura 
medieval, que imagina Àfrica/Palestina amb 
aires de llegenda gòtica. La combinació és 
com a mínim original, fresca. El tipus de 
muntatge que ens descol·loca per la seva 
estètica i narrativitat tan allunyades de les 
nostres rutines escèniques. n

P Crític teatral

‘Samsó’ 
Brett Bailey 

19 de juliol. Teatre Lliure, Sala Fabià Puigserver 
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EL FESTIVAL D’ESTIU DE BARCELONA

El director Didier Ruiz fa anys 
que treballa amb material sensi-
ble, amb històries reals de perso-
nes que ajuda a sortir a l’escena. 
En lloc d’actors, utilitza gent 
anònima. Va debutar al Grec el 
2015 amb aquest model de teatre 
social, humà i ple de veritat que 
ha abordat ja el món dels joves o 
dels transsexuals, entre d’altres. 
En aquest Grec que mira a l’Àfri-
ca, presenta una nova proposta 
centrada en migrants africans de 
primera generació. Dale recuerdos 
XXXVI. Je pense à vous, a partir 
d’avui al teatre del CCCB, està 
protagonitzat per nou partici-
pants de més de 70 anys resi-
dents a Barcelona.  

Són set homes i dues dones 
procedents del Camerun, el Se-
negal, Guinea Conakry, Guinea 
Equatorial, Ghana i el Marroc; el 
primer va arribar a Espanya fa 
més 40 anys. «Per entendre el 
present has de tornar a veure les 
històries d’altres que ens han 
precedit per veure de manera 

més clara el que passa al nostre 
voltant», indica Ruiz, un 
francès d’origen àrab «de ter-
cera generació», en un català 
més que correcte. 

«Aquesta proposta és diferent 
de les altres de Dale recuerdos.És 
més política perquè parla de 
l’emigració d’africans que han 
hagut de deixar el seu país». Una 
cosa que veiem a les notícies. «En 
els últims sis mesos s’ha doblat el 
nombre de morts entre gent que 
intentava arribar a Europa a tra-
vés del Mediterrani. El mar, que 
era bressol de civilitzacions, s’ha 
convertit en una gran tomba».  

Invisibles 

Les seves històries parlen d’exili 
i per això el títol de l’espectacle: 
Je pense à vous (penso en vosal-
tres). Però també d’invisibilitat. 
«Si alguna cosa tenen en comú 
tots és aquesta sensació d’invisi-
bilitat. Una de les participants 
està molt contenta amb aquesta 
experiència perquè no té ningú 
amb qui parlar, ningú que l’es-
colti. Viuen aïllats», comenta el 
director, per a qui aquest proble-
ma és molt més generalitzat del 

que pensem. «És igual el color de 
pell o d’on vinguis, el carrer és 
ple de gent invisible, fins i tot a 
l’Eixample. La invisibilitat és una 
conseqüència d’aquesta societat 
que ens fa estar cada dia més 
pendents del telèfon. Al metro, 
¿qui mira? Ningú». 

La seva intenció amb Dale re-
cuerdos és donar veu a gent que 
normalment no veiem en escena. 
Per això els seus protagonistes 
no són actors professionals. 
Aquest tipus de teatre no neces-
sita text ni guió. «La meva feina 
consisteix a donar-los unes claus 

perquè vagin a l’essencial quan 
parlin davant el públic». Per a 
Ruiz, anomenar teatre document 
a aquest tipus de projectes és 
erroni. «Ni m’agrada el terme te-
atre comunitari, que s’utilitza 
aquí per definir el meu treball, ni 
tampoc el de teatre documental, 
com l’anomenen a França. En 
aquests muntatges, la gent surt a 
escena sense guió per parlar 
d’ells mateixos. Per mi, això és 
¡teatre de la humanitat!» I és que 
per alguna cosa la companyia de 
Ruiz es diu La Compagnie des 
Hommes.  n

El CCCB dona veu a 
la primera generació 
de migrants 

Didier Ruiz estrena un muntatge protagonitzat per 
set homes i dues dones que van arribar a Espanya 
procedents de l’Àfrica fa més de 40 anys.

MARTA CERVERA 
Barcelona

Un moment de la representació de ‘Dale recuerdos XXXVI. Je pense à vous’.

Jordi Otix

Els protagonistes 
no són actors 
professionals,  
i el muntatge no  
té text ni guió 
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El CCCB da voz a la primera generación de migrantes
africanos
Didier Ruiz lleva a escena en el teatro del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona un montaje que habla de exilio
e invisibilidad, protagonizado por siete hombres y dos mujeres que llegaron a España hace más de 40 años Escena de
'Dale recue...
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El CCCB da voz a la primera generación de migrantes
africanos
Didier Ruiz lleva a escena en el teatro del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona un montaje que habla de exilio
e invisibilidad, protagonizado por siete hombres y dos mujeres que llegaron a España hace más de 40 años Escena de
'Dale recue...

Pulse aquí para acceder a la versión online21 Julio, 2021

6,73 minTMV: 

1096135OTS:

13273000UUM: elperiodico.com

TARIFA:

PAÍS:

URL:

Jordi Otix, Marta CerveraAUTOR:

16442 €

España

P.6

https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20210721/teatro-cccb-migrantes-africanos-dale-recuerdos-grec-11925001


El CCCB dona veu a la primera generació de migrants
africans
Didier Ruiz porta a escena al teatre del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona un muntatge que parla d’exili i
invisibilitat, protagonitzat per set homes i dues dones que van arribar a Espanya fa més de 40 anys El director Didier
Ruiz fa an...
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és el temps data la cultura i comencem parlant del Festival Grec que estrena aquest dijous un dels seus grans espectacles de
dansa Waka creat pel Progrés África el dia Immaculada amb la seva companyia la falta de ansiedad al creador presenta un
muntatge de contrastos que parteix de la foscor de la societat actual per anar a la recerca Del Esperança ens ho explica la Marta i
el seu interpreten l'espectacle sobre les cendres d'un món imaginari que marca El llindar entre un món que s'acaba i una altra que
comença les cendres o millor engabiat són alguns dels símbols d'aigua katakana llengua amors i de Burkina Faso significa el nostre
temps un avui que el coreògraf ser Gemma koulibaly nascut en aquest país de ficar però resident Europa on s'ha format amb
mestres com anem platel o sigui Larbi cherkaoui analitzar amb esperit crític a través d'una lluita de cossos que es mouen de forma
individual i en grup i de la música en directe de Madrid aquest creador reflexiona sobre com l'altra Alimenta els populismes per la de
la immigració de terrorisme de la crisi climàtica i ens mostra la violència i la foscor d'una humanitat que construeix mos a l'hora que
ens anima també a redescobrir-nos ia lluitar per un futur diferent WhatsApp útil principi de les persones i amb la violència conegut
l'espectacle fa una transició cap a un al Busquem un altre humanitat volem trobar-nos amb una altra manera diferent de moure'ns i
de veure la persona és bastant utòpic i tòpic una peça plànol Esperança i humanitat que arriba dijous al Teatre Grec com si estarà
dos dies també s'estrena al teatre del CCCB un nou espectacle de la sèrie de recuerdos de Didier Ruiz El testimoni de mica
subsahariana d'edat avançada que fa anys que viuen a Barcelona

El Festival Grec estrena este jueves uno de sus
grandes espectáculos de danza, "Wakatt".

RNE-1 PROGRAMA: EDICIO MIGDIA OTS: 0

HORA EMISIÓN: 11:53 AVE: 1752 €

DURACIÓN: 106 s PAÍS: Spain

▶ 21 juliol 2021 > Clica aquí para acceder al archivo
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Festival Grec 2021

El Grec ha obert les portes,
més que mai, a la creació
d’Àfrica. Des dels països
magribins (de la costa me-
diterrània a la Sud-àfrica
de l’anti-apartheid). El di-
rector del Grec, Cesc Casa-
desús, que ha treballat
amb col·lectius com el fes-
tival local Àfrica Moment
per mirar de tenyir la ciu-
tat de propostes fetes per
artistes de casa en què re-
ivindiquen el relat africà a
Catalunya, ha reobert la
caixa de Pandora de la in-
frarepresentació d’artis-
tes no caucàsics a l’escena.
Carrer Robadors va ser
un exemple de reparti-
ment mixt que algunes
ONG han considerat
d’una certa mirada pater-
nalista perquè tant l’auto-
ria de la novel·la com la di-

ió i l

tir-la amb altres estructu-
res per divulgar-la arreu
d’Europa; “no s’ha de tenir
por”, insisteix Salinas,
que es mostra obert a tei-
xir xarxes amb altres equi-
paments europeus.

Un darrer apunt inte-
ressants dels de KVS és co-
nèixer com trien els seus
intèrprets: “No ha de ser
necessàriament un càs-
ting.” La companyia inda-
ga en l’escena local urba-
na, i es dota l’escena amb
el material amb què se
sentin més còmodes. És
indispensable prendre el
pols de la societat d’avui.
Per acabar, també cal te-
nir present que en el tea-
tre no només hi ha actors, i
que la diversitat també
s’ha de produir de la forma
més natural possible en
l’equip de tècnics i de dife-
rents càrrecs d’una insti-
tució teatral.

El Grec ha dedicat la programació a l’Àfrica i ha mirat d’involucrar-hi artistes i
propostes vingudes del continent, tot i que a l’escena de casa hi ha camí per fer

J. Bordes
BARCELONA

Molt a estimar, encara

Un detall del muntatge ‘Dear, Winnie’, que s’ha vist al Lliure dimecres i dijous ■ REYER BOXEM

recció i el paper protago-
nista són d’europeus. Les
entitats, que denuncien
aquest greuge, no deuen
haver escoltat els actors
del repartiment que, pre-
cisament, celebraven par-
ticipar-hi i haver-se sentit
escoltats durant el procés
de creació.

Aquests dies, el Grec ha
esclatat la cartellera afri-
cana amb múltiples pro-
postes. Com ara Dear
Winnie. El KVS (Konink-
lijke Vlaamse Schouw-
burg o Reial Teatre Fla-
menc, de Brussel·les)
compta amb un projecte
d’integració de les cultu-
res des del 2016, dirigit
per Michael de Cock. En
forma part l’equip de dra-
maturgs Gerardo Salinas.
És evident que a Brussel-
les fa anys que integren di-
ferents cultures a la platea
i als escenaris. Per Sali-
nas, el canvi es produeix si
es mantenen unes carac-

terístiques concretes:
Abans de res, l’equip artís-
tic ha d’estar disposat a
canviar assumint riscos.
Exigeix continuïtat. Cal
generar espai per a la pro-
fessionalització i, per mo-

ments, retirar-se per do-
nar-los oportunitats per
expressar el relat que por-
ten dins (“Donar l’alterna-
tiva també és fer feina;
com el silenci també és
música en una partitu-

ra”). Més enllà d’una mira-
da de bonisme, cal defen-
sar que la seva mirada té
interès des del punt de vis-
ta que forma part, ja, de la
realitat europea. Per po-
der mantenir el projecte

és imprescindible creure i
estimar la necessitat del
projecte, entenent que el
procés pot modificar radi-
calment les maneres de
fer. Per acabar, un cop s’ha
trobat la veu cal compar-

Propostes del Grec
Dilluns i dimarts, el cor de
cambra del Palau de la Mú-
sica es connecta amb la
dansa sud-africana sota el
guiatge de Gergory Maqo-
ma i un grup de cantants
del país. El coreògraf ha re-
cuperat les partitures es-
crites del segle XIX del pri-
mer cor sud-africà que es
va presentar al Regne Unit
per destacar el valor de la
seva música. La lectura és
reinterpretada, i té una
coreografia que, ara, arri-
ba embastada al Palau.

També és coral el tre-
ball de Parole due. En
aquest cas, la cantant i
dramaturga Odile Sanka-
ra s’inspira en el vers d’Ai-
mé Césaire per bastir un
muntatge amb actrius de
procedència africana esta-
blertes a Barcelona. Odile
és la germana del que era

Passa a la plana següent
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Festival Grec 2021

considerat el Che Guevara
africà (que també moriria
assassinat).

Brett Bailey presenta
Samsó entre demà i di-
lluns a la Fabià Puigserver.
El director sud-africà ab-
sorbeix el mite de Samsó i
el destil·la per incloure-hi
una mirada contemporà-
nia amb música electròni-
ca i jazz, com és el cas: “No
m’interessa el folklore, si-
nó fer un espectacle pro-
pi.” Coincidint amb la fi de
l’apartheid, va copsar la
força dels rituals i va deci-
dir indagar en la tradició
del seu país, en una comu-
nitat en què s’havia incul-
cat a veure-ho com dos
mons diferents. Avui tre-
balla pràcticament amb
actors negres. Compro-
mès políticament amb
una societat que, precisa-
ment aquests dies, viu una
situació d’inestabilitat so-
cial (“és la tempesta per-
fecta”, amb pobresa, cor-
rupció i rivalitat política
dins del partit hegemò-
nic), fuig del teatre ideolò-
gic tot i que hi incorpora
noves mirades. Per exem-
ple, Dalila, que és vista a la
Bíblia com la culpable de la
sort de Samsó, ell la veu
com “una dona valenta
que s’arrisca per protegir
la comunitat”.

Pel que fa a produc-
cions amb la immigració a

Catalunya, s’han recupe-
rat dos títols de la cartelle-
ra: No es país para negras
(20 i 21al SAT!) i Paisat-
ges als ulls (P.A.U.), des
de dimecres fins al 31 a
Teatre Eòlia. I Didier Ruiz
presenta un teatre del
nosaltres (de dijous a dis-
sabte al CCCB) amb immi-
grants africans instal·lats
fa anys a Barcelona.

La dansa africana ve re-
presentada per Nacera Be-
laza a La Caldera (21 i 22
de juliol), Faso Danse

Thêatre (22 i 23) a l’Amfi-
teatre Grec. Per acabar,
Nadia Beugré proposa Le-
gacy al CCCB (29 i 30), un
cant dels drets de les do-
nes en què hi intervenen
una trentena de dones
africanes establertes a
Barcelona. Tant del pro-
jecte de Didier Ruiz com
de Beugré, celebren dei-
xar de ser invisibilitzades,
que se les escolti, que se les
estimi, en definitiva. ■

Ve de la plana anterior

Un detall de ‘Samsó’, que es podrà veure al Teatre Lliure
demà i dilluns ■ NARDUS ENGELBRECHT

Els participants
no professionals
dels espectacles
es feliciten pel
fet de deixar de
ser ‘invisibles’
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Brett Bailey imagina un Samsó 
terrorista i xaman al Grec

mic a Occident. “Samsó és un terro-
rista que ha matat tot un exèrcit fi-
listeu i Dalila és una dona coratjo-
sa que li treu el poder perquè vol 
protegir tota la seva família”, asse-
nyala Brailey, que no busca posicio-
nar-se. “No hi ha un missatge clar a 
l’obra perquè busco l’ambivalència 
–afirma el creador–. L’art no és lloc 
per a la ideologia”. 

La influència dels somnis 
Després d’estudiar art dramàtic a la 
universitat, Bailey va viure un any 
a l’Índia, on va descobrir els ritu-
als hindús, budistes i musulmans. 
Aquella experiència el va portar a 
interessar-se també per l’espiritu-
alitat al seu país. “Vaig tornar el 
1995 a Sud-àfrica, just quan s’havia 
acabat l’apartheid. Vaig començar 
a treballar amb guetos negres i àre-
es rurals profundes del país. Esta-
va fascinat pels sangomas, els xa-
mans que exerceixen la funció de 
curar la gent”, diu Bailey. A l’esce-
nari, Samsó es transforma en un 
sangoma i entra en contacte amb 
els seus ancestres, però el muntat-
ge defuig el folklore. “Políticament 
estaria malament crear un ritual 
sud-africà a l’escenari i portar-lo 
aquí com un espectacle exòtic”, 
destaca el director. 

Els somnis són un dels princi-
pals materials creatius de Bailey, 
que defineix l’art com “un món oní-
ric ple d’ambigüitats i paradoxes i 
amb una seqüència molt rica 
d’imatges i sensacions”. A Samsó, 
tot aquest vessant més abstracte 
pren forma, sobretot, a través de la 
música –en especial l’electrònica i 
el jazz– i el ball. “Ens passem el 30% 
de la nostra vida dormint. Els som-

nis es queden dins de nosaltres, hi 
pensem durant el dia i ens influen-
cien”, defensa el director. 

Aprofitant la visita a Barcelona, 
Bailey s’ha pronunciat sobre les 
protestes dels últims dies a Sud-
àfrica arran de l’empresonament de 
l’expresident del país, Jacob Zuma. 
“Tenim el Congrés dividit entre du-
es faccions, una de més tradiciona-
lista i una altra que mira més cap en-
davant –explica–. Hi ha una fricció 
constant entre aquests dos bàndols, 
i alhora una rivalitat dins del mateix 
partit que governa. Aquesta tem-
pesta perfecta de pobresa, corrup-
ció i rivalitat política està trencant 
parts senceres del país”.e

El creador sud-africà parla de l’impacte del colonialisme al país

Una escena de ‘Samsó’, que es representa al Teatre Lliure. NARDUS ENGELBRECHT / ICUB

Brett Bailey (Ciutat del Cap, 1967) 
és un dels directors de teatre més 
coneguts de Sud-àfrica, però a Ca-
talunya les seves obres s’han vist 
poc. El 2014 va portar al festival 
Temporada Alta una peculiar ver-
sió de Macbeth que situava la histò-
ria a les guerres del Congo. El ma-
teix any, Bailey va deixar el públic 
del Festival d’Edimburg bocabadat 
amb Exhibit B, una instal·lació que 
reproduïa els zoos humans del se-
gle XIX, on s’exposaven persones 
negres. El colonialisme i l’espiritu-
alitat són dos dels grans temes del 
creador, que demà i dilluns arriba a 
Barcelona per presentar un nou es-
pectacle, Samsó. En aquesta ocasió, 
Brailey repensa el mite bíblic per 
convertir el seu protagonista en un 
jove enrabiat que lluita contra 
l’opressió sotmetent la població al 
terror. El muntatge forma part del 
Festival Grec i es veurà al Teatre 
Lliure de Montjuïc. 

“Tenia la història de Samsó cla-
vada a dins i no ho acabava d’enten-
dre. Parla d’una nació que ha con-
querit una altra nació i de la gran fú-
ria que en sorgeix. És una situació 
que va passar a Sud-àfrica, però 
també a Israel i Palestina, a la Xina 
i en molts altres països del món”, ex-
plica Bailey, que a través de l’espec-
tacle es pregunta: “Durant quant de 
temps es pot contenir aquesta ira 
que acaba explotant?” El personat-
ge de Samsó (Elvis Sibeko) exempli-
fica “la fúria reprimida” que, segons 
el director de teatre, també forma 
part dels atemptats de l’Estat Islà-
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Dos espectacles de 
teatre comunitari
En paral·lel a Samsó, el Festival 
Grec també estrena els pròxims di-
es dos espectacles de teatre comu-
nitari. Ada Vilaró capitaneja To 
like or not to like, una peça sobre el 
pes de les xarxes socials feta amb 
quatre intèrprets d’entre 19 i 24 
anys. L’obra es veurà avui i diu-
menge a l’Escenari Brossa. I el di-
jous, el divendres i el dissabte de la 
setmana vinent Didier Ruiz pre-
sentarà un nou espectacle de la sè-
rie Dale recuerdos (Je pense à 
vous), que recull les mirades dels 
intèrprets sobre la seva relació 
amb Barcelona. En aquesta ocasió, 
Ruiz ha treballat amb migrants 
del Camerun, Guinea Equatorial, 
el Senegal, Ghana, el Marroc i la 
República de Guinea. La peça es 
representarà al CCCB.
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