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“Una precisió d’orfebre. Una peça insòlita” 

 

 

“Un tour de force, una obra de bellesa, feta a ma, fina, subtil, travessada 

per una energia de vida increïble” 

★★★★★ Toute la Culture. 

 

“ Un treball actoral descomunal, esgotador, apte sols per a especialistes. 

Una referència definitiva” 

Última Hora 

 

“Tot hi cap en aquest sorprenent espectacle indefinible” 

★★★★ Fancultura 
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Revue cet été lors du festival Mimos (Périgueux), cette pièce emblématique 
du Théâtre du mouvement, créée en 1989, n'a rien perdu de sa fantaisie. 
Claire Heggen, magicienne du geste, fait surgir trois hommes de simples 
boîtes. Vêtus de costumes, ces gentlemen facétieux, apparentés à Jacques 
Tati et Buster Keaton, évoluent dans un paysage de cubes et de planches 
pour se retrouver au milieu d'un ouragan de papier. Tels des employés de 
bureau submergés par la paperasserie, dans un open space qui se prêtait 
pourtant à toutes leurs facéties. Avec une précision d'orfèvre, les jeux 
constants d'équilibre et de déséquilibre dialoguent avec la partition 
musicale de Georges Aperghis, tout en révélant une série d'images 
corporelles loufoques et poétiques. Une pièce insolite, entre mime et 
acrobatie. 

Thierry Voisin.  

[traducció al català] 

Vist aquest estiu durant el festival Mimos (Perigueux), aquesta peça 
emblemàtica de Théâtre du Mouvement, creada el 1989, no ha perdut res 
de la seva fantasia. Claire Heggen, maga del gest, treu tres homes d'unes 
senzilles caixes. Vestits amb trajes, aquests gentelmen inquiets, relacionats 
amb Jacques Tati i Buster Keaton, evolucionen en un paisatge de cubs i 
taules per trobar-se enmig d'un huracà de paper. Com si fossin empleats 
d'oficina, queden aclaparats amb la paperassa en un espai obert, ideal per a 
totes les seves bogeries. Amb una precisió d'orfebre, el joc constant entre 
equilibri i desequilibri dialoga amb la partitura musical de Georges 
Aperghis, alhora que revela una sèrie d'imatges corporals extravagants i 
poètiques. Una peça insòlita, entre el mim i acrobàcia. 
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Sublim mestria en la confluència de gèneres, 
"Encore une heure si courte" del Théâtre du 
Mouvement durant dues nits al Vingtième Théâtre. 

Aquest és un espectacle total, encara que sense paraules, que Claire 
Heggen i el Théâtre du Mouvement ens convida amb Encore une heure si 
courte. Els tres artistes teixeixen sota els ulls del públic un espectacle com 
cap altre, a la cruïlla de camins, ric en aportacions de diferents 
disciplines, però encara més que la suma de les parts. Un somni boig, un 
viatge poètic, una obra d'absoluta precisió. 

 

Nota de la redacció: ★★★★★ 

 
No és per res que Claire Heggen acaba de rebre el Premi de l'Institute 
International de la Marionette. El seu treball exigent, la recerca 
incessant durant anys, han forjat amb el temps un mestratge que posa 
al servei d'un talent indubtable. Encore une heure si courte, espectacle 
creat fa 25 anys, que torna 12 i 13 d'octubre a París amb motiu dels 40 
anys del Théâtre du Mouvement, mostra el geni de la directora teatral. 
 
En escena, cubs i paral·lelepípedes de fusta, pintats de blanc a 
l'exterior i de vermell en el seu interior. Veus ressonen, es criden, es 
responen en un llenguatge inarticulat. Les coses es desplacen. El món 
es posa en moviment, sota una il·luminació que el talla amb precisió. 
 
Es tracta d'una travessia precària, de vegades onírica, de vegades 
delirant, sempre poètica, que emprenen uns homes que surten de 
caixes. Perseguits per sorolls inquietants, els tres personatges 
emprenen viatge, exploren el seu entorn, sovint a la vora d'un 
desequilibri que salven in extremis, de vegades amb fingida poca traça, 
sovint amb molt d'humor. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
No hi ha història, i un s'enganxa igualment. No hi ha text, però hi ha 
paraules, en llengua estranya, on es creu de vegades discernir un 
significat, i donen ritme a l'evolució física i psicològica dels 
personatges. El viatge és interior al mateix temps que es desplega en 
l'espai escènic. És incomprensible, però no importa, perquè és 
sensible: no hi ha res a entendre, hi ha molt a veure, i molt més a sentir. 
 
Hem d’encomiar l'extraordinària actuació dels tres artistes, Pau 
Bachero,  Albert Mèlich i Alejandro Navarro, que s’entreguen amb 
talent en un exercici que no pertany a cap disciplina específica i a 
moltes al mateix temps. La veu oscil·la entre el cant, la paraula rítmica i 
les onomatopeies. El moviment juga amb l'acrobàcia, sovint sobre la 
corda fluixa, passant per moments gairebé ballats. Amb una presència 
a l'escenari impressionant, privats de parla intel·ligible, amb un treball 
de màscara i actituds mil·limetrat, els tres artistes projecten una força 
emocional palpable. Res escapa a l'espectador, i res està indicat. Res és 
obvi. És una proesa. 
 
Tot està sota control, però no es veu cap esforç. El ritme és perfecte, 
sense una sola falta. En el moviment, el menor gest és marcat i executat 
amb minuciositat. Cada intèrpret té un perfecte domini del seu cos en 
l'espai, i una precisa consciència dels altres. Un treball de tal qualitat, 
tal precisió, i que té per altra banda l'elegància de ser gairebé invisible, 
ha de ser celebrat. 
 
Un tour de force, una obra de bellesa, feta a mà, fina, subtil, travessada 
per una energia de vida increïble, a descobrir o redescobrir al 
Vingtième Théâtre. Un viatge a l'irreal, un passeig visual per no faltar. 
 
 
 
Per Mathieu Dochtermann 
 

 

 



 

 

ÚLTIMA HORA – 19 OCTUBRE 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

FANCULTURA  – 19 SEPTEMBRE 2015 

 

★★★★ 

No cal cercar-li gaires significats a aquest De nou un instant tan breu; 
per ventura basta només amb admirar les fascinants i surrealistes 
evolucions d’aquests tres nàufrags onomatopeics a un mar de caixes. 
Es pot trobar de tot o no res. El que vulgui entendre que entengui – i els 
entengui-, i qui no, que gaudeixi de l’experiència, absurda però 
estranyament lúcida. Com si per inèrcia, amb la genialitat inconscient 
de la casualitat, amb la sort dels més travats, i amb un gust estètic 
innegable, això sí, la peça reflexionés i fins i tot construís un 
desgavellat discurs sobre la supervivència, el treball en equip, la 
convivència, la burocràcia, la inadaptació, l’èxit, les pors socials, els 
dubtes existencials… què sé jo. Tot hi cap en aquest sorprenent 
espectacle indefinible, que s’emmarca en el teatre de moviment, però 
que també dansa amb les paraules, flirteja amb els silencis i 
s’embarbussa amb els cossos, els gemecs i la suor dels intèrprets: 
contorsionistes, mims, clowns, acròbates, gairebé, que fan una 
autèntica exhibició física i gestual. Un conjunt que resulta tan còmic 
com ara estimulant, i que sense un discurs lògic esperona les emocions 
i sacseja més d’una consciència, encara que un se’n vagi emocionat i 
remogut sense saber molt bé perquè. I a banda de tot això, és un plaer 
per a la vista. 

 

 

por Javier Matesanz       

 

http://www.fancultura.com/?author=3

