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Fins que l’amor ens separi
Jove Teatre Regina
16 DE SETEMBRE
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AUTOR: Guionistes d’El club de la comedia
DIRECTOR: José Miguel Contreras i Ana Rivas
INTÈRPRETS: Bermúdez, Nuria González, Fernando Albizu

Hombres, mujeres y punto
Teatre Poliorama
20 DE SETEMBRE

JOSEP GARCIA

COMPANYIA:Art Trànsit Dansa
DIRECCIÓ I COREOGRAFIA:Maria Rovira
INTÈRPRETS:William Castro, Jaime Roque, Xavier Pont

Trànsit 20
Sala Beckett
21 DE SETEMBRE

F a anys que Trànsit no està present als
escenaris de Barcelona i ara torna ines-
peradament per presentar un programa

amb el qual la seva directora, Maria Rovira, ce-
lebra el 20è aniverari d’una companyia que, per
les seves notables absències, no se sabia del
cert si encara existia o s’havia dissolt.

Sota el títol de Trànsit 20, Rovira recorre al
bagul dels records i munta un espectacle incon-
nex i de relatiu interès, ja que les peces que l’integren no van
merèixer en el seu dia grans elogis, com tampoc van repre-
sentar un avanç coreogràfic. L’estancament coreogràfic de
Maria Rovira es percep en l’única estrena del programa de
Trànsit 20: 00:00, peça de grup, amb música de Roberto
Castillo, que delata un moviment ancorat en un passat.

Visionant la resta de les coreografies, es pot
dir que El pols de l’àngel és una de les millors
obres de Trànsit. Amb un moviment pendular
de tors i braços, la coreògrafa ha modelat uns
cossos femenins que es balancegen de manera
suggerent, al ritme de l’envoltant partitura de
Luis Carmona. La resta del programa el formen
un solo i passos a dos. En el primer, Maria Rovi-
ra emula lady Macbeth amb un relleu ètnic que
no aconsegueix comunicar a pesar de comptar
amb la bona percussió en directe de Roberto
Castillo.

Els passos a dos, Ocupattions, a càrrec de William Castro
i de Sol Vázquez i Rugged Lines, un fragment que està inspi-
rat en Italo Calvino, es veuen desbancats pel duo interpretat
per Castro i Xaro Campo, que estableixen un diàleg gestual
desenfadat que troba en la veu de TomWaits el seu títol i un
bon ingredient.

P rimer va ser 5hombres.com, a continua-
ció 5mujeres.com i ara s’anuncia com el
final de la trilogia Hombres, mujeres y

punto. Tres grans èxits de públic. El Poliorama
s’omple cada nit i al cap de pocs minuts de co-
mençar la representació la gent, en general, riu
obertament. Entre el públic predomina la gent
jove, no n’hi ha gaires que passin dels 40 o 45
anys. L’espectacle es compon de cinc monòlegs
(tres per a actors i dos per a actrius) escrits pels guionistes
d’El club de la comedia. Els cinc intèrprets no són sempre els
mateixos; surten, en funció dels seus compromisos professio-
nals, d’un grup format per 12.

Parlen de situacions que concerneixen la parella des de
dos punts de vista: el de l’home i el de la dona. I el muntatge
s’acompanya d’uns vídeos projectats en pantalla, protagonit-

zats per actors coneguts. ¿Els resultats? Vostès
mateixos. Evidentment, els tòpics més tòpics
fan acte de presència i la representació té un
escàs interès. És com una mina que dóna resul-
tats de cara a la taquilla, que s’explota fins a les
seves últimes conseqüències. El futbol, la regla,
el part, la puntualitat, els concursos televisius,
lligar o l’amor en primera instància, tenen el seu
moment de glòria a Hombres, mujeres y punto.

Entre tanta xerrada, de tant en tant es diuen
algunes coses que tenen gràcia o que responen
a una observació irònica de la realitat. Però el

conjunt és molt poca cosa per a un teatre programat per qui
el programa –Dagoll Dagom, Tricicle i Anexa, que en el seu
dia es van ficar en batalles molt més atractives– i subvencio-
nat institucionalment. Però aquest ja és un altre tema. Entre-
teniment de poca profunditat que compta amb un públic as-
segurat. I que, a més a més, s’ho passa bé escoltant els
monòlegs.

O bjectiu complert: entretenir, divertir el
personal amb un text àgil, situacions
conegudes i una interpretació més que

brillant, eficaç. Fins que l’amor ens separi pretén
això i això és el que aconsegueix. De la Compa-
nyie Mite-les (1996) recordo el muntatge de
Dones, basat en la col.lecció de relats del mateix
títol d’Isabel-Clara Simó, i el d’Amor, Prozac i
dubtes, que tenia com a referent la novel.la de
Lucía Etxebarría. Ara el grup s’apunta a la creació col.lectiva
a partir de diversos textos d’Esteve Soler.

La cosa arrenca amb una núvia vestida de blanc que no es
presenta a l’església i es refugia en un lloc desconegut, amb
dues amigues. És un inici perillós. L’assalten els dubtes, la por
escènica i tot el que es puguin imaginar. A partir d’aquí les

tres actrius reviuen tota mena de situacions, en
què es barregen fantasia i realitat. És un text di-
vertit que no amaga un punt agredolç i que l’es-
pectador escolta amb el somriure a la boca. Els
perills de la rutina de la convivència, la por a les
paraules «per a tota la vida», la sospita que
l’amor té diverses cares i el xoc entre l’idealit-
zat «món meravellós» del matrimoni i la cruel
realitat del dia a dia treuen el cap a l’escenari
del Regina.

Evidentment no hi ha transcendentalisme ni
drama. Fins que l’amor ens separi és una funció

fresca, que no arriba a l’hora i mitja i que exposa reconeixi-
bles opcions de vida. Fins i tot es podria parlar de filosofia de
la quotidianitat, sense que el col.lectiu hagi volgut entrar en
profunditats. La música gravada i les cançons fan que la re-
presentació passi bé i que els espectadors que no exigeixin
gaire al teatre en surtin satisfets.
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