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Dos anys des-
prés d’haver es-
trenat l’elogiat
Lúcid amb Ra-
fael Spregel-

burd, també a La Planeta i
dins de Temporada Alta,
Mentidera Teatre torna al
mateix escenari, aquesta
vegada en coproducció
amb el Centre d’Arts Es-
cèniques de Salt / Girona
El Canal i la Sala Munta-
ner, de Barcelona, on Petó
privat arribarà el 4 de març
vinent i estarà en cartell
cinc o sis setmanes, se-
gons va confirmar ahir el
director d’aquest espai es-
cènic, Josep Maria Coll.

«Tant la Meritxell com
jo treballem en diferents
coses relacionades amb el
teatre, però Mentidera és
el nostre oasi de creació,
on fem el que ens dóna la
gana. Sempre escrivim la
nostra carta als reis per de-
manar amb qui volem tre-
ballar: ja ho vam aconse-
guir amb Rafael Spregel-
burd i ara hem tingut la
gran sort de poder treballar
amb Rosa Maria Sardà»,
va explicar Cristina Cervià
sobre aquest projecte ini-

ciat ara fa un any com «un
procés de creació en què
partíem de no res, d’un full
en blanc, i això ha estat el
més interessant d’aquest
treball en equip, en què
tothom ha anat afegint co-
ses i modificant-les fins a
l’últim moment per crear

això que no era res», va dir
Yanes, que després va ser
corregida per una apassio-
nada Sardà: «Aquestes do-
nes tenen fe, talent i joven-
tut, tot allò que s’ha de te-
nir per fer teatre. I no és
cert que partissin d’un full
en blanc: tenien molts fulls

plens de coses que es
veuen diàriament al carrer.
Sempre s’han escrit histò-
ries de reis i reines, perquè
eren els que pagaven –ara
també–, però en aquesta
obra no hi ha reis, ni prín-
ceps, ni elefants: només
gent del carrer, persones

normals i fets reals.» L’es-
criptor Àngel Burgas ha
aportat a l’equip la seva vi-
sió més literària: «Jo acos-
tumo a treballar sol, da-
vant de l’ordinador, però
això ha estat completa-
ment diferent, un procés
col·lectiu que ha donat

com a resultat una obra en
què tot flueix molt bé i que
ha anat derivant de la tra-
gèdia i el drama cap a la
comèdia. De fet, una gran
riquesa d’aquest muntatge
és que es passa constant-
ment d’un extrem a l’al-
tre.» Complementant el
que deia Burgas, Sardà va
afegir: «A través de la co-
mèdia –el gènere més difí-
cil de fer, i no parlo de l’as-
tracanada o la imitació– es
poden explicar les tragè-
dies més grans, com ho de-
mostra molt bé El aparta-
mento, de Billy Wilder. De
vegades val més riure’s de
tot el que passa, i per això
penso que els ninotaires
que dibuixen tires als dia-
ris són uns savis i expli-
quen millor la realitat que
molts articles.» Sardà tam-
bé va tenir un record per a
Lluís Pasqual: «Poques
vegades he fet teatre sense
ell i ha tret de mi el que no
sabia que tenia.»

Petó públic es represen-
tarà divendres (22h), dis-
sabte (18h i 22h) i diumen-
ge (22h) a La Planeta, i el
preu de l’entrada és de 14
euros.

Rosa M. Sardà dirigeix Mentidera Teatre
en la història de set dones treballadores
«Petó públic», coproduïda amb El Canal i la Sala Muntaner, s’estrena aquest cap de setmana amb 4 funcions a La Planeta

D’esquerra a dreta, Mercè Pons, Isabel Rocatti, Rosa Maria Sardà, Salvador Sunyer, Cristina Cervià, Meritxell Yanes i Àngel
Burgas, ahir a La Planeta, durant la presentació a la premsa de Petó públic. / EUDALD PICAS

● La companyia gironina Mentidera Tea-
tre, creada per les actrius Cristina Cervià i
Meritxell Yanes, estrena aquest cap de
setmana –l’últim de Temporada Alta–

XAVIER CASTILLÓN / Girona l’obra Petó públic, tot un procés de crea-
ció o work in progress col·lectiu en què
també han participat, entre altres perso-
nes, l’escriptor figuerenc Àngel Burgas,
l’actriu Mercè Pons –que per motius de

salut no ha pogut completar finalment el
trio protagonista: Cervià, Yanes i Isabel
Rocatti– i, aportant-hi tota la seva expe-
riència, ara com a directora, Rosa Maria
Sardà. Les tres actrius interpreten set do-

nes treballadores amb les seves «petites
enormes tragèdies que no importen ningú,
i així va el món», va dir Sardà, que va elo-
giar Mentidera: «Elles m’han tornat a en-
comanar el verí del teatre.»

irades,
presèn-
cies, ges-

tos i paraules. Mira-
des cap un infinit, de fora cap
endins i viceversa. Presències
que deambulen compromeses
per l’escena, motivades pel de-
sig del contacte, un contacte
que no és només físic. Gestos
que marquen el diàleg entre els
cossos, de la mateixa manera
que les paraules pronunciades
esdevenen el preàmbul d’una
comunió anhelada. Sobre
aquests eixos es desenvolupa el
darrer espectacle que la compa-
nyia de dansa Mal Pelo ha pre-
sentat al Teatre Municipal de

M

Girona. He visto caballos és el
nom amb què ha estat batejat
l’espectacle i fa referència a un
poema en què l’escriptor John
Berger relata: «He vist cavalls
en dos llocs al mateix temps.»

El rerefons de l’obra ha begut
inspiració de les paraules que
John Berger testimonia a través
dels seus escrits, de la relació
directa que l’escriptor manté
amb la companyia, de dos poe-
mes de l’escriptor palestí Mah-
moud Darwish i d’aquells con-
tinguts invisibles que resten
amagats en la memòria dels
propis creadors.

A He visto caballos, Maria
Muñoz i Pep Ramis ens fan par-
tícips d’aquell univers que ja
els és propi, un cúmul d’imat-
ges composades per i des del
cor, arrelades en una terra en
què l’animal que portem a dins
esdevé símbol i el record és una
entitat referencial.

Com ja han anat resseguint
en altres espectacles anteriors,
l’ús del vídeo, la música i el text
és indissoluble del conjunt de
l’obra. Una combinació d’ele-
ments, llenguatges i realitats

configuren una poètica visual
aclaparadora. Des d’aquests
paràmetres aconsegueixen en-
dinsar-se en experiències con-
temporànies filtrades a partir de
les pròpies: dos personatges

que realitzen un vaivé entre la
memòria d’altri i la personal.
Dos personatges, ballarins, pre-
sències que aconsegueixen arti-
cular un discurs a partir de la
combinació de dos llenguatges:
el textual i el corporal. L’ús
d’ambdós potencia la força ex-
pressiva del conjunt. Alhora,
els solos de Maria Muñoz no
passen inadvertits, com sem-
pre, carregats d’una bellesa
abrupta, en què la fragilitat i la
fortalesa efectuen un in cres-
cendo paral·lel.

He visto caballos constata
com durant aquests gairebé vint
anys que fa que la companyia
existeix, els seus responsables
han sabut engendrar, mirar i to-
car a través del gest i la paraula.
Mal Pelo crea en aquesta obra
un instant en suspensió, un es-
pai que es posiciona i que per-
met ser habitat amb la llibertat
que atorga la creació.

dansa | «he visto caballos»

Suspensió: de fora a dins...
� Direcció i interpretació: Mal

Pelo (Maria Muñoz i Pep

Ramis).

Lloc i dia: Teatre Municipal de

Girona, 30 de novembre.
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Pep Ramis i Maria Muñoz, a He visto caballos. / JORDI BOVER


