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Lafaçanadel’illa
ElpoèticLeandreRibera i l’especulacióaMallorca
protagonitzen lasegona jornadade laFiradeTàrrega

Leandre Ribera, clown i
mim, dirigeix dues creaci-
ons insòlites: Floten tecles i
un dels quatre contes de
Menus Larcins, de la com-
panyia Délit de Façade. Flo-
ten tecles és un concert amb
pinzellades cinematogràfi-
ques,benllunydelqueinspi-
ra la definició: David More-
no, músic i compositor, in-
terpreta creacions seves en
un imponent piano de cua
gairebé gegant: “De fet és un
piano elèctric amb una cua
enganxada”, diu Leandre.
Piano i músic estan penjats
a 6 metres d’alçada i els
acompanyen instruments
de percussió (autèntics i ca-
solans)queajudenaaconse-
guir els efectes humorístics
i sonors. Paral·lelament, el
piano fa de pantalla a unes
projeccions també creació
de Moreno, que es mouen al
ritme de la música.

Ribera és el represen-
tant català a Menus Lar-
cins, inclòs a la xarxa euro-
pea Meridians. Són quatre
històries explicades amb ti-
telles gegants de França,
Eslovènia, Bèlgica i Catalu-
nya. Els artífexs de la idea,
els francesos Délit de Faça-
de, van proposar aquest joc
multicultural per tenir
accés als ajuts de la UE.

Menus Larcins ocupa les
quatre façanes de la plaça
Sant Antoni de Tàrrega. Les
històries es viuen als bal-
cons i passen de l’una a
l’altra amb una mà gegant
que fa moure les sorpreses
mirades del públic: A l’abor-
datge, que ocupa dos bal-
cons,unatelefonistade línia
eròticaparlaambelsclients.
El veí del pis de sota l’escolta
i s’imagina les seves fantasi-
es,queesvanmostrantamb
aquests peculiars titelles.
Menja-t’ho tot és un conte
àcid d’una iaieta típica, que
ha d’alimentar el seu fill, un
ogre, a base d’ocells, gats i
potser algun humà. Diu-
mengetranscorreenunare-
sidència per a ancians, el dia
de les visites. Petit, el conte
de Leandre Ribera, és de te-
atredinsdelteatre.Unstite-

lles infantils són manipulats
per uns titelles més grans
que la mida natural. La sor-
presa final és que aquests
tambéestanmanipulatsper
un nen, tan gegant com pre-
ciós, amb una carona que
ocupa tot el balcó.

La companyia mallorqui-
na Produccions del Mar va

sorprendre ahir amb Se-
qüències. Son quatre histò-
ries curtes que van encarre-
gar a quatre autors del més
destacat de la Mallorca ac-
tual: Joan Carles Bellviure,
Rafael Duran, Pere Fullana
i Biel Jordà. La condició és
que exposessin la seva visió
de l’illa. El projecte conclou
amb la direcció de l’obra
pels mateixos autors.

De la idea n’ha sortit un
mosaic tan variat d’exposi-
cions com de registres, tot i
que estan interpretats sem-
pre pels mateixos actors.
Rere el mirall, de Biel Jordà,
parla d’una parella que es
trenca, marcada per la re-
pressió i la història patida.
Estàmuntadaenunoriginal
llenguatge de circ- teatre.
Pere Fullana aporta Specu-
latio, la història surrealista

d’un rescat al fons d’una
cova, envaïda per especula-
dors marcians a punt de
provocar la fi del món i un
renaixement al seu gust.
Fora de camp, de Joan Car-
les Bellviure, recrea les pe-
gues que posa un especula-
dorpersortira lafoto, inten-
tant que no es vegi
l’adulteració del terreny.
Mon(s) truari Barceló, de
Rafel Duran, és un diverti-
mento que planteja l’autor
sobre l’impacte de l’obra de
Miquel Barceló a la catedral
de Palma. Els actors reciten
amb molt de ritme un bon
gruix de lletanies dialècti-
ques en la pell de personat-
ges molt pintorescos, que
Duran va anar escrivint de
la realitat, anotant les mil i
una reaccions davant d’una
obra polèmica. ■

‘Menus larcins’ va omplir de teatre les finestres de la plaça de Sant Antoni ■ LAURENT SANSEN

Rafel Duran
recrea la reacció
del públic davant
l’obra de Barceló
a la catedral de
Palma

hagués una percepció dis-
torsionada de l’espai dra-
màtic que necessita l’autora.
S’ha construït l’espai que
podria exigir un gran fresc
històric d’una classe social,
de la seva ascensió i caiguda
a través de la novel·lesca
vida de Teresa Goday. Però
això ja està dibuixat en l’o-
bra de Narcís Oller. El que
distingeix Rodoreda és la
veu que concedeix a la me-
mòria, la dels vius i la dels
morts, coexistint en el ma-
teix pla literari. I aquesta di-
fosa dimensió requereix
una intimitat escènica que
gairebé mai no s’aconse-
gueix en aquest muntatge.

La millor Rodoreda és la
que es tanca sobre si matei-
xa i sobre els personatges
que atrapa en aquesta xarxa
interior. Costa percebre
aquest preciós reducte psi-
cològic en la lectura que ha
fet Ricard Salvat. Hi ha mo-
ments, frases d’Armanda,
Salvador Valldaura, Maria,
Eladi Farriols, Teresa o Bàr-
bara, que assoleixen aquell
poder evocador, però s’im-
posa la incomprensible ne-
cessitat de portar Rodoreda
a la dimensió burgesa de la
pièce bien faite. Una neces-
sitat incòmoda fins i tot per
al director, que intenta con-
trarestar aquesta tendència
amb algun gest que trenqui
l’esquema decimonònic.

Però la deriva és impara-
ble i el públic s’acomoda a
un llarg espectacle digne en
la forma i l’execució, però
que li costa trobar la conne-
xió poètica amb l’autora.
Reconèixer l’esforç sense
trobar l’emoció.

Un dia. Mirall trencat
De Mercè Rodoreda.
Dir.: Ricard Salvat.
Teatre Borràs, 11 de setembre.

Quan acabi l’Any Ro-
doreda potser desa-
pareixerà la imperio-
sa exigència de rei-

vindicar la gran novel·lista
com la gran dramaturga
que va poder ser. A aquesta
romàntica croada s’hi ha
sumat ara Ricard Salvat
amb la revisió escènica de
Mirall trencat, text major de
la literatura catalana nascut
d’Un dia, un projecte teatral
que l’autora va guardar en
un calaix fins que va arribar
el moment de la metamor-
fosi.

L’escenari trenca l’equili-
bri entre les seves virtuts i
defectes. Rodoreda tendeix
a ser convencional en el
plantejament de les situaci-
ons dramàtiques. Sempre
en el perillós límit del fulletó
melodramàtic. En canvi, es
perd quasi sempre la quali-
tat poètica i psicològica amb
la qual rescata un objecte i
el converteix en una porta
perquè entrin els fantasmes
del passat. Una autora fasci-
nada pel poder evocador de
les coses: un mirall, uns
guants, unes plomes de paó.

Rodoreda és una autora
de la memòria, dels espec-
tres i del seu rastre. Una di-
mensió difícil d’encaixar en
un escenari. Quasi tots li van
grans. Fins i tot el Borràs
sembla excessiu per a la
seva densitat dramàtica,
convertint els dos escenaris
laterals en un superflu ca-
prici escenogràfic. Com si hi
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L’obra de Rodoreda necessita una intimitat escènica que no
s’aconsegueix en aquest muntatge ■ MIQUEL ANGLARILL


