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Trio de coreògrafs
MONTSE G. OTZET
motzet@elperiodico.com

COREÒGRAFS: Pep Ramis, Maria Muñoz i Andrés Corchero
INTÈRPRETS: Leo Castro, David Espinosa, Àfrica Navarro,
Jordi Casanovas i Pep Ramis

An (el silenci)
L’Espai
6 D’OCTUBRE

JORDI BOVER

LES CRÍTIQUES

HUMOR

Diversió de la bona
GONZALO PÉREZ DE OLAGUER
gperez@elperiodico.com

AUTORS: David Sant i Cristina Medina DIRECCIÓ: David Sant
INTÈRPRET: Cristina Medina

Sólala
Club Capitol 2
1 D’OCTUBRE

N o és habitual que tres coreògrafs amb companyia
pròpia col.laborin com a directors en un mateix es-
pectacle. Però a An (el silenci) trobem un bon exem-

ple de convivència. Pep Ramis, Maria Muñoz i Andrés Cor-
chero relaten, amb paraules i moviment, el valor que per a
ells té el silenci, els temps morts, amb un buit que alberga un
pòsit construït a base de vivències.

L’obra, inspirada en el text de Jean Cocteau, Visite, extret
del llibre Discours de Grand Sommeil, està estructurada com
un poema. Els murmuris nostàlgics de la veu de Pep Ramis
parlen de la visita d’un home que ha mort al front. El tema
transmet l’angoixa de mantenir-se passiu davant de conflic-
tes personals i col.lectius, ja sigui la ruptura d’una relació o la
guerra.

An (el silenci) guanya en la seva exhibició a L’Espai res-

pecte de la seva estrena fa dos anys al Mercat. Aquí les tex-
tures emocionals són més consistents i aconsegueixen més
intensitat. Ramis, Muñoz i Corchero ofereixen un treball pro-
fund i rigorós a través de la dansa, la música (de Steve No-
ble), el teatre i el vídeo per construir un univers de textures
emocionals i plàstiques en què una freda i senyorial làmpara
de vidre contrasta amb la calidesa d’una llum ambiental i de
mobles de fusta. La música de Steve Noble, en directe, enri-
queix cada un dels gestos i silencis.

La peça ha renovat intèrprets. Andrés Corchero, Maria
Muñoz i Constanza Brncic són substituïts per Leo Castro, Da-
vid Espinosa i Àfrica Navarro, ballarins que comparteixen es-
cenari amb Jordi Casanovas i Pep Ramis. Ells són els respon-
sables de crear magnífiques parcel.les individuals o col.lecti-
ves, imatges amb caràcter o d’una gran bellesa, com és el cas
del solo de Jordi Casanovas, extravertit i gratificant, o d’Àfri-
ca Navarro, quan el seu moviment convergeix amb el d’un
cavall projectat a la pantalla.

L a companyia catalanoandalusa Pez en Raya presenta
la seva cinquena producció. L’objectiu és evident des
del primer moment: fer riure el públic a través d’un

producte ben cuidat, que fuig dels tòpics, i que s’assenta en la
vis còmica de la seva única protagonista, Cristina Medina.
Sólala no té argument, com no sigui deixar l’actriu mestressa
absoluta de l’escenari. I aquesta dona menuda, tot nervi i
energia, aconsegueix mantenir l’atenció dels espectadors du-
rant una mica més d’una hora. És un devessall de simpatia i
una gran part de l’èxit d’aquest divertit xou es basa en
aquesta qualitat.

L’obra s’inicia amb un número flamenc en què tot és exa-

geració, cosa que no presagia res de bo. Però aviat veiem que
els camins són ben bé uns altres. Medina es passa 10 minuts
explicant què es el que no farà; i ràpidament el públic entra
en el seu joc. Rialles i somriures sincers s’apoderen de la pla-
tea. Amb bons gags i un humor original, l’actriu s’enrotlla i es
converteix en un remolí escènic. Baixa de l’escenari per jugar
a la proximitat física, porta un barnús groc cridaner i fins i
tot fa un número d’ombres i un altre de màgia. I els fa ben
fets.

A la part central de l’obra, l’actriu es posa tragicòmica
amb una història d’una dona humil que rep per totes bandes.
L’explica en clau de melodrama i no s’allunya mai de la via de
l’humor. Sòlala té un moment especial en què Medina aprofi-
ta el suposat descans per continuar parlant amb els especta-
dors. Bona i intel.ligent diversió.
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