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l calendari de la densa gira del 2008 que la
companyia suïssa Nicole & Martin tot just
acaba de començar, i que els durà a actuar

en 31 ciutats, pobles o poblets d’arreu d’Europa
fins al 9 de novembre, s’hi pot llegir la llegenda
«Nicole & Martin... more than theatre». I és ben
cert. El cap de setmana passat, a la Bisbal, Nicole i
Martin hi van presentar els tres espectacles de caire
familiar que tenen en procés d’explotació, El pes-
cador i la seva dona, Hansel i Gretel i Els músics de
Bremen, on hi ha teatre, però també música, mala-
barismes, acrobàcia, mim i humor. La manera de
fer de Nicole i Martin és la de qui estima l’ofici amb
tota la passió del món i a més és capaç d’explicar
històries d’una manera que la funció constitueix
per al públic, especialment per al més jove, una ex-
periència inoblidable. Els dos comediants han sa-
but dotar-se de la infraestructura justa, que els per-
met ser una companyia nòmada, reduïda, de quatre
o cinc persones i un ca, però que incentiva una visió
romàntica del teatre i del circ –els habitatges ro-
dants, com vagons de tren, són de fusta– de la qual
fan partícip el públic, reduït, amb prou feines dues-
centes persones, que acomoden sota la Vela Blan-
ca, una estructura de mitja esfera feta amb nervis de
fusta i una resistent pell blanca. Nicole i Martin,
fent una exhibició de recursos interpretatius, van
oferir diumenge una versió d’Els músics de Bremen
en què ells sols, amb l’ajuda puntual d’una astorada
nena del públic, van fer els quatre personatges ani-
mals –un ase espavilat, un gos espantadís d’orelles
grosses de color carbassa, un gall punk que va brin-
dar els millors moments de la funció, juntament
amb el gos, i un gat cridaner– i els bèsties, els dos
bandits. Aparentment és senzill, però al darrere hi
ha una feinada assajant i una magnífica connexió
entre els dos intèrprets, que els permet mantenir un
altíssim ritme durant l’hora i poc més que dura l’es-
pectacle, que no decau en cap moment, malgrat
l’omnipresència de dos sacs enormes que resten al
mig de l’escenari dificultant la visió dels més pe-
tits. El conte queda esquitxat de cançons, música,
acrobàcies impossibles i malabarismes arriscats,
llenguatges artístics que, a vegades, se serveixen de
manera individual, però que també es barregen i als
quals s’afegeix un sentit de l’humor candorós, que
contribueix a crear una poètica molt especial que
arriba al zenit amb el desplegament de la gran cam-
pana de tela de colors, que fa de la vela, abans blan-
ca, el lloc més acollidor del món.
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� Autors: Jakob i Wilhelm Grimm.

Intèrprets: Nicole & Martin.

Lloc i dia: Vela Blanca, a la Bisbal d’Empordà,

diumenge 30 de març del 2008.
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● Els governs de Catalu-
nya, Andorra i les Balears
van constituir ahir oficial-
ment al Principat d’An-
dorra la Fundació Ramon
Llull, que treballarà per la
projecció exterior de la
llengua i la cultura catala-
nes. «És la part visible
d’una història d’èxit de la
llengua catalana, perquè
és una història de confian-

ça, seriositat, voluntat i
ambició», va destacar ahir
Josep-Lluís Carod-Rovi-
ra, vicepresident del go-
vern. La Fundació Ramon
Llull, d’abast internacio-
nal, tindrà la seu al Princi-
pat d’Andorra, provisio-
nalment al Ministeri de
Cultura. Estarà presidida
pel cap de govern d’An-
dorra, Albert Pintat, i tin-
drà també dues vicepresi-

dències, de les quals es fa-
ran càrrec el vicepresident
de la Generalitat de Cata-
lunya i el conseller de la
Presidència del govern ba-
lear. Els objectius de la no-
va fundació són intensifi-
car l’estudi, la promoció i
la defensa de la llengua i
fomentar-ne la projecció a
l’exterior; vetllar pel com-
pliment de la legislació so-
bre la llengua, i ajudar a

impulsar les actuacions
del Consorci de l’Institut
Ramon Llull (IRL), que
coincideixen amb els ob-
jectius de la fundació.
L’acord polític per a la
creació de la fundació es
va signar el 17 de desem-
bre al santuari de Cura. En
aquella declaració s’acor-
dava també reincorporar
les Illes Balears als òrgans
de direcció de l’IRL.

Catalunya, Andorra i les Illes
renoven la confiança en el Llull
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