
Res de Res es-
trena al Prin-
cipat, al festi-
val Tempora-
da Alta, Se-

tembre, un muntatge que
està a la frontera del circ,
la dramatúrgia i la coreo-
grafia. La companyia de
Mallorca ja va estrenar Se-
tembre el juny passat al
Teatre Principal de Palma.
Aquest dissabte es podrà
veure al Teatre de Salt
(21h) i hi ha previstes vuit
sessions més al Mercat de
les Flors (del 30 d’octubre
al 9 de novembre).

Setembre és un nou pas
en la investigació de Res
de Res, una companyia
que explora dramatúrgies
en el circ contemporani.
Biel Jordà i Leandre Ribe-
ra han construït una peça
en la qual es redueixen les
introduccions de les esce-
nes i s’aprofundeix en els
sentiments de cada acció.
Per Jordà, cofundador de
la companyia juntament
l’artista Marta Barceló
(que participa en el mun-
tatge juntament amb Josep
Bosch, Ignasi Gil i Laia
Oliveras), l’obra recull «la
part melangiosa del setem-
bre, que és un canvi d’esta-
ció, un mes de transició ca-
racteritzat per la caiguda

de les fulles». La de l’ho-
me també és una caiguda,
que s’intueix definitiva. El
protagonista recorda du-
rant la seva caiguda les es-
cenes que l’han convertit
en el personatge poc afor-
tunat del present. Els altres
intèrprets s’enfronten a la
seva dependència amb
venjança i ràbia.

El mèrit de Res de Res
és evocar emocions tot
desenvolupant complexos
exercicis circenses. El rep-
te és elaborar exercicis
acrobàtics innovadors
amb elements nous, com
ara un gran marc que per-
met convertir-se en una
barra xinesa o en un trape-
zi, depenent de l’alçada.

El coreògraf Álvaro de
la Peña, ha ajudat a depu-
rar el moviment. El ballarí
mai havia treballat amb ar-
tistes del circ, tot i sentir-
s’hi atret des de sempre, i
ha obligat a trobar noves
formes acrobàtiques, grà-
cies al seu desconeixe-
ment. La companyia Res
de Res manté el cant en di-
recte de, Tempo (2005) i
no descarta que els acròba-
tes tornin a agafar els ins-
truments en pròximes pro-
duccions. Mantenen la se-
va voluntat de no lligar-se
a una fórmula.

Leandre imagina
una caiguda

accidentada amb el
circ de Res de Res

La coreografia «Setembre» es
presenta a Salt aquest dissabte
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● Un home cau d’un arbre. Com si fos una fulla més de la
tardor. En aquest viatge, l’antiheroi recordarà la seva dis-
sortada vida. Són cinc segons que l’espectador veurà du-
rant una coreografia d’una hora. La companyia de teatre
circ Res de Res ha comptat amb la col·laboració del
clown Leandre Ribera i el coreògraf Álvaro de la Peña.

Un instant de l’espectacle Setembre. / ERNEST ABENTIN
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Mor l’actor
Guillaume
Depardieu

● París. L’actor Gui-
llaume Depardieu, fill
de Gérard Depardieu,
va morir ahir a l’edat de
37 anys, víctima d’una
pneumònia. L’intèrpret
de títols com Tous les
matins du monde, que
mantenia una relació
turbulenta amb el pare,
va intervenir en una
vintena de films. L’úl-
tim, Versailles, encara
és a les cartelleres fran-
ceses. / AGÈNCIES

● Actes Únics arrenca
diumenge la temporada de
Viu el teatre, els matinals
de diumenge al Teatre Po-
liorama de Barcelona. En-
guany, a més dels muntat-
ges amb cançons per a tota
la família i la màgia, també
hi haurà circ i cançó.

Fins al 21 de desembre
hi ha programat Papano-
tes, estrenat aquest estiu al
festival de Peralada. És
una peça per a nens a partir

de tres anys que ha ideat
Keco Pujol (Càsting i Pi-
rats, els joglars flotant),
un autor que ja té el favor
del públic a la Rambla.
Macedònia presenta (del
27 al 30 de desembre) Bla,
bla, bla, el seu nou disc. La
programació també inclou
la màgia d’Enric Magoo
(de l’1 al 22 de febrer),
l’acrobàcia de Boni, In si-
tu (de l’1 al 29 de març), i
les adaptacions d’Oliver
Twist i Hansel i Gretel.

Els matinals del Poliorama
inclou cançó, màgia i circ
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