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l Centre de Titelles de Llei-
da és prou garantia per sa-
ber que l’espectacle que

presenten tindrà uns titelles ten-
dres i amb una narració senzilla i
efectiva. Doncs sí, la producció

E

que es pot veure els diumenges en
el Viu el teatre respon a aquestes
coordenades.

Són titelles de gran expressivitat
al rostre –també els malcarats pira-
tes que proven de capturar els nens
abandonats de l’illa– que sorpre-
nen per les seves articulacions
construïdes a partir de frontisses
de portes. Com l’escenari, que re-
corda un mercat de Calaf: un so-
mier de molles pengim-penjam és
la base en què Wendy i els seus
germanets coneixeran Peter Pan,
s’amagaran al cau de l’illa i poste-

riorment seran empresonats al vai-
xell pirata. El públic del Poliorama
està fortament consolidat. Ja espe-
ren un tipus d’espectacle –última-
ment signat per Keko Pujol, Pi-
rats: els joglars flotants i Càsting–
en què pares i fills puguin cantar,
aplaudir i intervenir-hi. Probable-
ment, sensibles a aquest hàbit, els
actors de la companyia lleidatana
ensenyen la sintonia de Peter Pan. I
el públic s’hi enganxa sense ma-
nies, ni por als galls. Bon muntatge
que remet a un món de faula clàs-
sic, però no per això antiquat.

teatre | «vola, peter pan»

Màgia senzilla
� Autor: Joan-Andreu Vallvé (a

partir de la novel·la de J.M. Barrie)

Direcció: Joan-Andreu Vallvé

Companyia: Centre de Titelles de

Lleida

Dia i lloc: 27 de gener (fins al 24

de febrer) al Poliorama. Barcelona

JORDI BORDES

ulian Schnabel és un aclamat artista multime-
dial, perfectament situat dins d’una avantguar-
da novaiorquesa que el porta a presentar con-

certs de Lou Reed o a establir animades tertúlies ar-
tisticoliteràries amb Paul Auster. Dins la vocació
multimediàtica de Schnabel, el cinema s’ha con-
vertit en un horitzó que li ha donat un seguit de bons
resultats econòmics i un cert prestigi després que
Antes que anochezca, sobre l’escriptor cubà Rei-
naldo Arenas, fos nomenada als Oscar. Malgrat el
seu reconeixement, els tres llargmetratges que ha
dirigit –si exceptuem el seu documental sobre Ber-
lin de Lou Reed, potser la seva millor pel·lícula–
demostren que les seves conquestes comercials no
solen correspondre’s amb un seguit de conquestes
estètiques i que, malgrat que el seu cinema sigui
volgudament llaminer, no deixa d’estar envoltat
d’unes dosis d’elevada falsedat.

La escafandra y la mariposa és la pel·lícula on el
seu joc de falsedats sembla tocar sostre. El punt de
partida de la pel·lícula és la biografia real de Jean-
Dominique Bauby, l’editor de la revista Elle, que
va patir un accident que va paralitzar tot el seu cos
amb l’excepció de l’ull esquerre. Bauby va aconse-
guir comunicar-se parpellejant, fins al punt de po-
der expressar els seus sentiments i acabar redactant
un llibre sobre la seva experiència. Si partim de to-
tes aquestes premisses, podem suposar que La es-
cafandra y la mariposa no és més que un docudra-
ma d’alts valors humans que intenta situar-se en
una òrbita semblant a la que va prefigurar Alejan-
dro Amenábar amb Mar adentro. Un home paralit-
zat converteix la seva habitació en una veritable mi-
ratge del món, mentre la seva experiència es trans-
forma en una melodramàtica crònica sentimental
que desemboca en el debat sobre la conveniència de
l’eutanàsia. Com en el film d’Amenábar, la posada
en escena serveix de pretext per articular un vistós
joc interpretatiu que porta fins al límit les parado-
xes de l’Actor’s Studio, i l’actor francès de moda
Mathieu Amalric assumeix la funció que tenia Ja-
vier Bardem. De fet, totes aquests supòsits són certs
si no fos que entre Mar adentro y La escafandra y
la mariposa s’hi situa un altre film que Schnabel
pren com a referència, Y Johnny cogió su fusil, de
Dalton Trumbo. En aquest clàssic del pacifisme,
Trumbo parlava de com un cos en estat vegetatiu
podia arribar a comunicar-se i aprofitava l’expe-
riència límit per posar-se en la ment de la víctima i
establir una barreja entre records, somnis i mal-
sons. Schnabel pretén utilitzar els mateixos supò-
sits però conduint-los cap una estètica falsament
arty. En els primers moments de la pel·lícula –pro-
bablement els únics d’interessants–, Schnabel col-
loca la càmera a l’ull del protagonista, juga amb
imatges enfocades i desenfocades, sensacions que
s’atrapen i altres que es perden per mostrar-nos una
percepció diferent. A partir d’un moment, abando-
na el punt de vista per concentrar-se en la història i
construir el drama sentimental barrejant el món ex-
tern amb el sofriment i les angoixes del pacient. La
situació extrema que viu Bauby serveix a Schnabel
de pretext per jugar amb les textures de la imatge,
fer recreacions estètiques i convertir La escafandra
y la mariposa en l’experiència més forçadament
moderna de totes les experiències cinematogràfi-
ques possibles. La veritat, però, és que tot es dilueix
i la pel·lícula acaba transformant-se en el més con-
vencional de tots els melodrames lacrimògens pos-
sibles. El treball de direcció, que va enlluernar in-
comprensiblement el jurat de Canes, no és més que
un exercici de pedanteria i vanitat on l’honestedat
de la mirada és sempre absent.
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«la escafandra y la mariposa»

Imatges modernes
d’un cos paralitzat

� Director: Julien Schnabel. França, 2007.

ÀNGEL QUINTANA

� En la seva època, els la-
ietans no acceptaven Me-
lodrama perquè eren mas-
sa pop, i el sector més roc-
ker tampoc per la mateixa
raó, però van enregistrar
un disc amb Sisa l’any
1980 i van tocar al mític
festival punk de l’Aliança
del Poblenou, al costat de
Mortimer, Ramoncín i la
Trapera, el Nadal del
1977. La premsa de l’èpo-
ca no va tenir pietat amb
ells, la multinacional, amb
la qual van gravar dos sen-
zills, els van voler vendre
com un producte dirigit a
les fans, al costat dels Pe-
cos. El primer disc es va
dir L’èxit truca a la porta
(1985), i en el segon van
reblar la ironia i el van titu-
lar Grandes fracasos
(1991). En una època en
què els discjòqueis no eren

estrelles de culte, els que
es dedicaven a punxar els
discos eren els lletjos sen-
se parella de ball. Melo-
drama, sens dubte, forma-
ven part d’aquest col·lec-
tiu, els seus suèters de punt
i la imatge d’estudiants
aplicats els delataven. Pe-
rò les cançons divertides,
ingènues i iròniques amb
les lletres màgicament
quotidianes de Dionís Oli-
vé van calar en un imagi-
nari barceloní que els va
convertir en un grup de
culte per a minories.

En els últims mesos
s’han vist retorns de tota
mena, però el de Melodra-
ma, per celebrar dissabte
el 31è aniversari a l’acolli-
dora sala Monasterio, va
ser entranyable. Amb la
sala atapeïda d’amics, fa-
miliars, curiosos, supervi-
vents de l’època i músics

coetanis com ara Ia Clua,
Jaume Sisa, els germans
Gil de Brighton 64 i ex-
components de Los Freso-
nes Rebeldes, Melodrama
van oferir una sessió de
nostàlgia ben entesa amb
un grapat de cançons que
mai van ser èxits, però que
encara guarden en el seu
ADN la frescor de l’època
en què es van crear. El pas
del temps es podia veure
en els rostres i els cabells
canosos de Dionís i Toni
Olivé, Carles Collazos,
Joan Navarro i Xavier Ju-
lià, però també la il·lusió
d’enfrontar-se amb els re-
cords i d’ensenyar als fills
i néts que ells també van
tenir una banda de pop.
Una nit màgica en què van
tornar a la vida oficinistes
estressats (En García),
amors impossibles (Ella
no sap), amors ofegats

amb Estomacal Bonet (No
me digas que me dejas),
amors perduts a la guia te-
lefònica (Hay muchos Pé-
rez López), música per a
guateques galàctics (Si no
fos per tu) i el moment Lou
Reed, que en l’imaginari
de Melodrama passa per
convertir Heroin en Olives
aliñades (sic). Tal com
van cantar a Tu, jo i el Tibi-
dabo, «el món no és tant
dolent, podria ser pitjor».

Possibilitats d’ampliar
aquest retorn? «No se sap
–comentava Dionís Olivé,
abans del concert–; de mo-
ment ens hem plantejat fer
una trobada un cop l’any i
potser editar aquest con-
cert.» Diverses càmeres de
vídeo en van donar testi-
moni i, de moment, a la se-
va pàgina web hi ha can-
çons enregistrades l’any
passat.

El grup Melodrama retorna a l’escenari per celebrar el 31è aniversari a la sala Monasterio

XAVIER MERCADÉ

Amor perdut i Estomacal Bonet

Melodrama, durant el concert de dissabte a Barcelona. / J. RAMOS


