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MÚSICA // ESTRENA

El Teatre Poliorama s'obre al ritme festiu de Mayumana 

La companyia multidisciplinària torna amb un espectacle renovat

MARTA CERVERA. BARCELONA

Mayumana torna a Barcelona amb un espectacle renovat basat, com l'anterior, en els dots dels seus
joves intèrprets per ballar i extreure ritmes a objectes quotidians contra els quals percuden sense
compassió. El Poliorama acull a partir d'aquesta nit --21.30 hores-- la seva proposta després del gran
èxit aconseguit al Novedades fa gairebé tres anys. Noves cares i números diferents mostraran l'evolució
de l'energètic xou, dirigit per la novaiorquesa Eylon Nuphar i l'israelià Boaz Berman, fundadors de la
companyia el 1996.
"La nostra proposta canvia constantment. Sempre estem oberts a les noves idees dels
intèrprets", explica Nuphar.
Tots són capaços de fer música amb qualsevol objecte, ja sigui el propi cos, una taula, llaunes i galledes
d'escombraries, com van demostrar ahir en plena Rambla, on van estar a punt de col.lapsar el passeig
amb la seva vibrant actuació.

BONA SINTONIA
Actors, ballarins, músics, pallassos i mims procedents de múltiples nacionalitats integren Mayumana.
Van arribar a la companyia --que realitza audicions regularment-- amb una qualitat o habilitat especial i
han hagut d'aprendre a desenvolupar altres disciplines per integrar-se en l'espectacle. "Jo vaig
estudiar flamenc i ball clàssic espanyol", diu Eva Boucherite, madrilenya de pare algerià que se sent
com un peix a l'aigua en aquesta troupe global. "El secret de Mayumana és la humanitat i la bona
sintonia. Aquí no hi ha prejudicis i ens divertim dins i fora de l'escenari".
Mayumana ha crescut molt des des que va néixer i s'ha diversificat per poder complir tots els
compromisos. Avui es compon de tres grups, un d'ells infantil. "Vam començar a tocar per a
nosaltres, per passar-ho bé. Més tard vam pujar a un escenari i vam connectar amb un públic
molt ampli --recorda Ido Kagan, un israelià de llarga melena que fa uns sons molt curiosos a escena
amb la veu--. "No vaig imaginar mai que els meus ridículs dots em servirien per venir a la
Rambla".

Boaz Berman (esquerra) i Ido Kagan (dreta), en una actuació de Mayumana, ahir a la Rambla. Foto: QUIM ROSER
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