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UN ‘DIRTY DANCING’
MOLT PARTICULAR
El Novedades adapta a la seva manera un recital de balls de saló

DANSA ESPREMENT EL MITE

Deu ballarins,
sis cantants i
sis músics
intervenen
a Dirty
dancing.

Q
ue ningú es deixi enga-
nyar. El Dirty dancing que
s’anuncia als autobusos
que circulen per Barcelo-
na –una obra que arriba
al cartell del Novedades

aquest cap de setmana– no és una
versió teatral de la famosa pel.lícu-
la protagonitzada per Patrick
Swayze i Jennifer Grey. Per més
que l’anunci promocional calqui
el del mític film i fins i tot utilitzi
la mateixa tipografia al títol,
aquest muntatge no té ni tan sols
argument.

Podríem dir que no és ni teatre,
ja que es tracta d’un espectacle de
balls de saló amenitzat amb músi-
ca dels anys 50, una espècie de Bo-
jos pel ball que recull els grans
èxits musicals de la pel.lícula i té
el valor de vendre-ho com si fos
una obra de teatre musical. Com a
mínim el cartell té la decència de
subtitular en concert amb una tipo-
grafia minúscula, per cobrir-se les
espatlles.

L’espectacle dura una hora i

mitja i compta amb la música en
directe de sis cantants i sis músics.
Entre els primers, l’organització
destaca la presència dels compo-
nents del grup espanyol Tennes-
see, que els anys 80 va obtenir un
important èxit, o l’estrella de pop
Olga Portillo. Tots ells escometen
conegudes cançons de la pel.lícu-
la, com per exemple The time of my
life, Be my baby, In the still of the
night i Do you love me? I per si això
fos poc, tots els temes de l’obra
han estat traduïts al castellà sense
cap pudor.

ALTRES CANÇONS
Pel que fa a l’apartat de dansa, les
coreografies són executades per
deu ballarins; l’organització s’en-
carrega de destacar que van ser es-
collits en una selecció entre més
de cent aspirants, com si això fos
una cosa excepcional. La parella
protagonista, Fátima i Alberto, són
dos joves ballarins de 19 anys que
van guanyar un Campionat d’Eu-
ropa de ball de saló.

És clar que la banda sonora de
Dirty Dancing tampoc dóna per a
un espectacle. Per això s’ha om-
plert la resta dels 90 minuts amb
altres cançons de l’època. No im-
porta si aquestes peces no són a la
pel.lícula. De fet, l’únic que con-
serven de l’original és el títol.

Resumint, que el que ofereix el
Teatre Novedades des d’avui fins
diumenge pot arribar a convertir-
se en motiu d’enuig per part d’al-
gun espectador despistat que es
pensi que va a veure la bonica

història d’amor entre un ballarí i
una innocent noia en un lloc de
vacances per a nens de casa bona.
Doncs no és això exactament.

Des d’aquí comminem promo-
tors i responsables de les progra-
macions a replantejar-se les seves
estratègies publicitàries. No fan
cap favor al teatre venent com una
obra dramàtica el que és un recital
de balls de saló amb acompanya-
ment musical.

Guillem Clua

LA FITXA
‘Dirty dancing’
Local: Teatre
Novedades
Dates: Divendres, 6.
22.00 hores.
Dissabte, 7. 19.00 i
22.00 hores.
Diumenge, 8, 19.00
hores
Preus: De 15
a 22 euros

DE L’HOSPITAL PSIQUIÀTRIC A L’ESCENARI
‘Folie à deux’ aborda la bogeria amb un enfocament de poesia, música i comicitat al Jove Regina

ALTERNATIU DEBUT DE LA COMPANYIA TITZINA TEATRO

El Jove Teatre Regina, especialitzat en
teatre per a tots els públics, estrena
aquesta setmana una peça que tracta un
tema molt adult: el desequilibri mental.
Ho fa des d’una perspectiva amable i
poètica amb Folie à deux, sueños de psi-
quiátrico, l’opera prima de la companyia
Titzina Teatro. Partint d’un estil entre
còmic i líric i amb una important
presència de la música en directe, el
grup intenta transmetre les vivències i
sentiments dels malalts mentals. Per
aconseguir-ho, s’han inspirat en textos
mèdics, però sobretot en entrevistes
amb psiquiatres, familiars de malalts i
pacients. Folie à deux constitueix, doncs,
una verdadera immersió en el món del
desequilibri a partir d’experiències
reals.

L’acció se situa en un centre psi-
quiàtric on quatre interns (Manuel,
César, Pere i Miguel) comparteixen les
seves pors i il.lusions amb metges i fami-
liars. Aquests personatges ens mostren

la fragilitat del nostre món, i que és
molt arriscat intentar interpretar-lo fent
servir el cervell, un òrgan imperfecte.
Dos actors (Diego Lorca i Pako Merino) i
un músic en directe (Joan Romeu), són
els únics intèrprets de la peça que, amb
canvis constants de personatges i una es-
cenografia versàtil, compon un muntat-
ge dinàmic i imaginatiu apte per a tots
els públics.

Folie à deux es va estrenar el maig del
2002 i des d’aleshores se n’han fet 250
funcions a Espanya. Titzina impulsa un
teatre de creació i investigació, fusio-
nant teatre i música i experimentant
amb improvisacions, la gestualitat, la
plasticitat corporal i el poder de la imat-
ge. En la seva curta trajectòria artística,
el grup ha aconseguit diversos guar-
dons, entre els quals destaquen el premi
al millor espectacle de sala de la Fira de
Tàrrega 2003 i el premi a la millor obra
de la Fira de Teatre d’Aragó.

Aquesta serà l’última oportunitat de
veure Folie à deux, ja que la seva extensa
gira es tanca al Jove Teatre Regina. A par-
tir del juny, la companyia començarà a
treballar en el seu nou muntatge.

G. C.

LA FITXA
‘Folie à deux,
sueños de
psiquiátrico’
Local: Jove Teatre
Regina
Dates: Divendres, 6,
i dissabte, 7. 21.00
hores. Diumenge, 8.
20.00 hores
Preus: De 8
a 12 euros

Pako Merino
(esquerra) i Diego
Lorca, la demència
amb tendresa.


