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CRÍTICA // ÓPERA

'TUBS, un joc visual que uneix color, ritme i moviment

Proposta familiar que atrau els més petits i els estimula la imaginació

MONTSE OTZET

COMPANYIA Nats Nens
LOCAL L’Espai
ESTRENA 3 de gener del 2004

Els directors de Nats Nus, Toni Mira i Claudia Moreso, es mantenen fidels i han tornat a escollir un títol
ben curt i sonor per al seu últim espectacle, Tubs se suma així a la llista de muntatges que la
companyia, amb el nom de nats Nens, dedica al públic familiar. El muntatge s’ha presentat a Barcelona
molt rodat, després d’haver realitzat més de cent funcions.

Tubs ens treu el mal gust de boca que ens havia deixat l’últim espectacle que aquest grup va dedicar al
públic infantil, Set, ja que aquesta nova proposta arriba a un bon resultat gràcies a un joc visual, senzill i
sense grans pretensions escèniques, però ple de moviment, ritme i color.

Sense cap argument central i només amb el desig de passar-ho bé, l’acció ens situa en un terrat, un lloc
ideal, airejat i obert al cel, perquè els quatre personatges de la història provoquin una successió
d’imatges divertides i plenes d’enginy.

Els intèrprets, Noemí Ventura, Emili Gutiérrez, Gisela Esquera i Rosa Dachs, manipulen una sèrie
d’elements amb l’objectius de despertar la imaginació i el somriure de la canalla, cosa que
aconsegueixen sense cap mena de problema.

Rosa estesa, galledes, cordes, tubs, garlandes de bombetes, plantes i grans testos serveixen per crear
uns amens jocs visuals i estimular el petit espectador a descobrir que amb un simple tub es pot
organitzar un desplegament de ritmes musicals, entre moltes altres coses més.

Tant Claudia Moreso, en qualitat de coreògrafa i dissenyadora de vestuari, com Toni Mira en tant que
responsable de l’espai escènic, mantenen la línia que identifica el grup. Això es fa molt evident en
l’atractiva selecció musical que recolza e lmuntatge, formada per diverses melodies d’estils diferents que
van des del country fins als ritmes de jazz, passant pel ragtime i el mambo, entre d’altres.

En definitiva, un espectacle creat per a un públic familiar en què el nen pot trobar recursos plàstics per
crear els seus propis jocs.
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