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Allaudetabalers
Els catalans Camut Band porten el ball dels timbals a
Londres i entusiasmen amb els seus ritmes trepidants

Conxa Rodríguez
LONDRES. CORRESPONSAL

L’espectacle Kiting-Kita
Walking with rhythm (Ca-
minar amb ritme), del
grup català Camut Band, és
de mal definir perquè s’hi
troben mesclats des de
Fred Astaire, Michael
Jackson iWalking in the
moon fins als ritmes afri-
cans ancestrals, el flamenc
i sobretot el claqué, acom-
panyats dels timbals i els
instruments més bàsics de
percussió. La barreja, però,
és extraordinària.

L’espectacle està aca-
bant ara tres setmanes de
presentació al Riversides-
tudios de Londres, on han
rebut una bona acollida
després de fer un gira per
diferents països.

El mestre de cerimònies
de Kiting-Kita... és Toni Es-
pañol, exmembre de La
Fura dels Baus i col·labora-
dor en ocasions de Tortell
Poltrona, entre d’altres.
Toni Español va viure uns
anys a l’Àfrica i els ritmes
dels tabals africans li van
penetrar de forma natural.

“A l’Àfrica, quan en una
casa toquen els timbals, la
gent hi va perquè és senyal
que celebren alguna cosa; a
Barcelona, quan en algun
pis toquen els timbals, els
veïns truquen a la policia”,
explica l’actor posant un
pessic –no l’únic– d’humor
a l’espectacle.

En duets, trios, quartets o
els sis actors i músics ple-
gats, l’espectacle és una suc-
cessió d’actuacions en les
quals també s’inclou el teclat
d’un piano, que posa una
nota melòdica a l’energia
que brolla de l’escenari.

Caminar amb ritme
“Encara que no ho sembli,
quan es camina es marca
un ritme. Es camina de
forma diferent quan un
està content que quan està

trist o quan va a corre-cuita
o sense pressa”, explica
Toni, abans que la resta dels
integrants facin una espec-
tacular demostració de ma-
neres –o més ben dit, de rit-
mes– d’una punta a l’altra
de l’escenari. Hi ha una sub-
til exhibició de claqué pu-
jant i baixant d’una sèrie de
tambors col·locats de més
gran a més petit o a la in-
versa.

Un parell de vegades, els
protagonistes –acròbates
del ball– es preparen el ter-
reny abocant sorra damunt
d’una plataforma sobre la
qual ballaran claqué a ritme
d’arena. La il·luminació fa
que l’abocament de sorra
esdevingui màgic. Com si
l’espectacle no en tingués
prou, la sorra cau fent ona-
des i formes lluminoses. ■

Timbals i ballarins a l’espectacle de la Camut Band, una formació catalana que mira a l’Àfrica ■ CAMUT BAND

“A Barcelona, si
en un pis toquen
els timbals, els
veïns truquen a la
policia. A l’Àfrica,
corren a la festa”

vibració que domina la imat-
ge de les sabates dels nens
escampats per la platja d’ar-
pillera, la desaparició dels
personatges pel ventre del
teatret de titelles, del tango,
de les cançons d’Ovidi Mont-
llor i Pau Riba. Domina Sine-
ra sobre Sura, el càlid refugi
estiuenc sobre la crueltat de
l’imperi Persa. La recons-
trucció d’un ideal que Broggi
elabora amb la imatgeria po-
pular, un mim artesà que fa
d’aquest muntatge un evo-
cador paisatge teatral. El di-

rector no s’agenolla davant
el poder de la paraula del
mestre. Prefereix impregnar-
se del seu esperit i jugar
amb l’atmosfera del record.
Un to que allibera el reparti-
ment –amb un excel·lent
Joan Anguera– de reproduir
una versió laica d’un mun-
tatge ancorat en l’ortodòxia
però que difumina el fons
crític de la paràbola d’Esther.
Un espectacle bell i lliure
però lacerat d’un cert oblit.
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U
n tango és el primer
que se sent en el mun-
tatge de Primera histò-

ria d’Esther d’Oriol Broggi.
Paraules en castellà –poc dis-
fressades d’argot– per fixar el
moment en què Salvador Es-
priu entra a l’arxiu històric
del Teatre Nacional de Cata-
lunya. Llunyà arravatament
cantat que potser era un
fragment de la banda sonora
dels seus estius idealitzats en
el jardí familiar d’Arenys de
Mar, aquesta arcàdia que va
anomenar Sinera. Una pica-
da d’ullet per a un text santi-
ficat. No és l’únic gest profa-
nador de l’ortodòxia. Espriu
sona amb altres accents, ma-
neres de dir arribades de Va-
lència o les Balears.

El català d’Espriu sona
com el llenguatge d’un món
inventat a la mida de l’autor,
com Tolkien a El senyor
dels anells, nissaga nascuda
de l’impuls de crear un uni-
vers a partir d’una llengua.
Existeix una aspiració clara
de crear un tot, una arca lin-
güística que reuneix vestigis
arcaics, cultismes, girs po-
pulars ancestrals. Una llen-
gua bella i incomprensible.
En tots dos autors vibra un
harmònic elegíac, un cant
final d’alguna cosa perduda,
però viu en l’arcà de la seva
memòria.

Broggi també toca la
corda de l’enyorança. És la

Crítica* teatre

Nostàlgia de Sinera

El director no
s’agenolla davant
el poder de la
paraula del mestre

JuanCarlos
Olivares

Montillareinaugura
lesMinesdeGavà

Josep Ferrer
GAVÀ

El president de la Generali-
tat, José Montilla, va inau-
gurar ahir el Parc Arqueo-
lògic de la Mines de Gavà,
un conjunt miner subter-
rani que és el més antic
d’Europa.

El jaciment, l’únic dedi-
cat a l’extracció de la varis-
cita (fosfat d’alumini), es

va començar a explotar fa
6.000 anys i des de fa uns
anys s’ha anat musealit-
zant fins a convertir-lo en
un autèntic parc arqueolò-
gic. En el projecte, que ha
de permetre aprofundir en
el coneixement del Neolí-
tic, s’hi ha invertit nou mi-
lions d’euros a càrrec de
l’Estat, la Generalitat, la Di-
putació de Barcelona i
l’Ajuntament de Gavà.


