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ls espectacles
Mara (2003) i
Tempo (2005)

eren els precedents,
bons, si acudim a la

crítica d’aleshores, amb què mesu-
ràvem el nou espectacle que la
companyia mallorquina Res de
Res va estrenar a Catalunya dis-
sabte, al Teatre de Salt. La sinopsi
és breu, ja que es tracta de mostrar

E

com, en la caiguda de dalt d’un ar-
bre d’un home, aquest reviu en
cinc segons la seva vida. I aquest
reviure la seva trajectòria vital és el
que ocuparà els següents 60 mi-
nuts tant de la companyia com dels
espectadors. Res de Res combina
el llenguatge del teatre de gest amb
el circ per desgranar diferents si-
tuacions de la vida del protagonis-
ta, intentant posar-hi humor; per
això ha disposat de la codirecció de
l’excel·lent pallasso Leandre. Però
l’espectacle és irregular, molt poc
polit, excessivament lent a causa
de transicions interminables per si-
tuar a lloc una grua que suporta un
enorme marc metàl·lic que fa a ve-
gades de pal xinès i que marca els
canvis d’acció quan algun perso-

natge hi queda enquadrat. L’intent
d’imprimir un determinat llen-
guatge poètic a tot plegat, per mol-
ta música de violí que s’hi vulgui
posar, queda automàticament des-
activat per la convencionalitat de
les experiències vitals del protago-
nista, amb escenes que recorren
massa sovint al tòpic, mentre que
la manca d’imaginació provoca
que l’avorriment caigui implaca-
ble sobre el pati de butaques. Els
intèrprets són bons acròbates que
s’enfilen a marcs metàl·lics que
pengen del sostre, cordes i a vega-
des teles, i aconsegueixen compo-
sicions visuals interessants, però el
que no aconsegueixen, malaurada-
ment, és transmetre quelcom al pú-
blic.

DANI CHICANO

teatre-circ | «setembre»

Una vida molt convencional

� Co-direcció: Leandre Ribera i
Biel Jordà.
Intèrprets: Marta Barceló, Josep
Bosch, Ignasi Gil i Laia Oliveras.
Lloc i dia: Teatre de Salt, 18
d’octubre del 2008. Temporada
Alta.

Res de Res. Un cau i els altres s’ho miren. / MANEL LLADÓ


