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errando té un grapat de bones idees: trobar
les veus dels contes escrits majoritàriament
en primera persona perquè els interpretin

dues actrius; imaginar-se que l’escriptora s’amaga
en una perruqueria de somni per refugiar-se del cal-
vari durant l’exili suís o incorporar la cançó i, so-
bretot, la coreografia en aquesta lectura subjectiva i
emocionant. Són cops de força que justifiquen la
dramatúrgia i que ajuden a fer que el text, pensat
per ser llegit introspectivament, es transformi en
espectacle a l’escenari. Potser la pega és que, tot i
les troballes, la peça no navega a prou ritme i va ca-
ient, irremeiablement. Unes idees topen amb les al-
tres i en pocs passatges floreixen sense restriccions.
És molt atractiva la visió d’una Rodoreda que es re-
fugia en un univers màgic, protegida amb cotó
fluix, però li falta una última volta per convèncer.

L’univers de Mercè Rodoreda insisteix en els jar-
dins de Sant Gervasi. A l’exili, les flors mediterrà-
nies reviuen en el record i l’escriptora s’esllangueix
contemplant els exemplars de la Ginebra de núvols
i humitats. Rodoreda, preocupada per subsistir co-
sint, es refugia en els contes per poder respirar crea-
tivament. Són petites narracions que evoquen Kaf-
ka (La salamandra recorda La metamorfosi). La di-
rectora s’imagina que Rodoreda viatja a una perru-
queria de somni i viu, o escolta, històries impossi-
bles que després aclarirà. La ballarina Cristina
Martí interpreta una Mercè silenciosa, observado-
ra, habituada a no moure’s, mentre les estilistes li
refan el pentinat. Aquesta, tota estàtica, no pot tru-
far la peça amb cap moviment. Està fixada a la cadi-
ra. Afortunadament, en el darrer passatge, s’allibe-
ra de pinces i bates i dóna aire a una obra que ja fa
una estona ha caigut als llimbs. La seva minimalista
acció posterior la revifa.

Les veus que les dues actrius troben en la narra-
ció única de Rodoreda haurien de formar dos perso-
natges diferenciats: l’un, realista; l’altre, somnia-
dor. En escena, però, aquestes veus s’enreden capi-
culant caràcters. Aquesta, però, és una qüestió me-
nor ja que el gran problema d’aquest poètic i intu-
ïtiu espectacle és el ritme. Potser la tria dels contes
que fes compatible aquesta doble lectura de la Ro-
doreda ha estat un altre factor que ha anat a la con-
tra. Hi ha massa semblances i costa trobar contra-
punts que despertin l’acció. Llàstima.
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Cotó fluix per a
Rodoreda

� Dramatúrgia: Sílvia Ferrando (a partir de contes
de Mercè Rodoreda)
Direcció: Sílvia Ferrando
Intèrprets: Resu Belmonte, Blanca Pàmpols i
Cristina Martí
Dia i lloc: divendres, 2 de febrer (fins al 18) al Sant
Andreu Teatre (SAT!)

JORDI BORDES

� Cantando desnudos,
que es representa al Tea-
treneu, mostra vuit nois
despullats cantant una set-
zena de temes en una co-
mèdia creada per Robert
Schrock. L’estrena oficial
és dimarts i la direcció de
Máximo Hita ha intentat
oferir l’espectacle, estre-
nat el 1999 a Broadway
pensat per al públic gai, a
tot el públic. L’obra mos-
tra gags separats en què es

riu de l’amor, la mort, les
tradicions i l’obsessió pel
culte al cos, i és un èxit co-
mercial arreu del món.

En el repartiment desta-
ca Toni Viñals –actor pro-
tagonista en musicals com
ara El Mikado de Come-
diants i L’illa dels esclaus
de Dei Furbi–, David Lla-
mas, Manuel Ramos, Jau-
me Ortanobas, Cristian
Monasterio, Edgar Des-
paigne, Marc Pujol i Xa-
vier Melero.

Vuit actors canten
despullats en una comèdia
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� L’actriu Marta Angelat
reprèn la seva faceta de di-
rectora amb Unes veus
(Some voices) de Joe Pen-
hall fins l’11 de març al
Villarroel. La peça eviden-
cia com la societat silencia
els malalts mentals a tra-
vés de les dificultats emo-
cionals i socials d’un es-
quizofrènic. L’obra pre-
tén, precisament, posar so-
bre la taula «aquest pro-

blema, aquest silenci»,
concreta Angelat, més que
criticar una falta de cura i
seguiment d’aquests pa-
cients. No tots els perso-
natges que intervenen són
malalts mentals; tots, això
sí, estan en situació límit
emocional. La directora
sentencia que l’obra «no
és cap tractat d’esquizo-
frènia».

Angelat va debutar com
a directora a la Sala Mun-

taner, ara fa un parell
d’anys, amb Tape. L’ac-
triu vinculada a la compa-
nyia Romea ha estat con-
vidada a dirigir un espec-
tacle al Villarroel, que ges-
tiona també l’empresa Fo-
cus. Unes veus suposa un
muntatge de més risc en
representar-se en una sala
amb més aforament.

La directora utilitza la
música gravada i també
pantalles de plasma per fer

visible el canvi continu de
localitzacions. Pel que fa a
la música, Angelat ha tin-
gut la col·laboració del
grup Las Migas, que inter-
preta «una música visce-
ral» molt apropiada per a
la posada en escena. Cada
instrument, a més, repre-
senta un personatge, re-
curs que permet identificar
fàcilment el caràcter de ca-
dascú i i serveix de nexe
entre les escenes.

Angelat visualitza el món de la malaltia
mental a «Unes veus» al Villarroel
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� Tres amics, l’Alba,
l’Ivan i la Maria, se’n van
d’excursió un cap de set-
mana sense pares ni mes-
tres. Carreguen les motxi-
lles amb sacs de dormir,
tendes iglú, cantimplora i
carmanyola i pugen al tren
fins a quedar al peu d’un
cim. Els espera un cap de
setmana d’aventures, con-
tes i pluges d’estels.
Aquest és el punt de parti-
da d’Avui sortim!, de Bú-
bulus Menuts.  L’obra, que
es representa en matinals,
entre setmana per a esco-
lars, i dissabtes i diumen-
ges per a famílies al TNC
fins al 4 de març, és un
viatge iniciàtic per a cana-
lla a partir dels 3 anys. El
TNC, com ja ha fet aquesta
temporada el Liceu (Els
músics de Bremen), debuta
en la programació de dan-
sa familiar.

Búbulus, dirigit per
Carles Salas, té l’assesso-
rament de la pedagoga Àn-
gels Hugas per garantir
que l’espectacle arribi, en-
tenedor i atractiu, als més
petits. Per aconseguir
l’atenció, les escenes es re-
tallen per incorporar el
màxim d’accions, com ara
el ball entre una mosca i
una aranya; l’aparició del
monstre de Banyoles que
remena l’interior de les
tendes, o el bany refres-
cant a l’estany. Probable-
ment, els moments més
aconseguits són quan l’ac-
ció s’acompanya d’una
coreografia igual de narra-
tiva. Hi ha espai per a la
poesia en la nit amb els es-
tels, el bany a l’estany i al
matí. Hi ha joc mentre es
va amb tren, es puja al cim,
es prepara el dinar i s’ex-
plica una recepta, i es re-
cull el dinar.

La dansa per al públic
familiar troba un espai al
TNC. I no serà l’únic. La
companyia Roseland Mu-
sical celebrarà els 25 anys
d’història reposant Cara
calla al Jove Teatre Regi-

na. Aquesta també és una
peça que es remet a un
conte i en què els valors
són un ingredient de la
composició. Hugas reco-
neixia ahir que és possible
fer obres més abstractes

que també captin l’atenció
dels nens. Un exemple és
Origami, d’Àngels Mar-
garit, que va enamorar
nens de preescolar en el
festival Tensdansa de la
tardor passada a Terrassa.

Búbulus Menuts estrena «Avui sortim!», el seu tercer espectacle per a públic familiar, al TNC.
La coreografia narra un cap de setmana a la muntanya de tres nois intrèpids
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Dansa «xirucaire»

Despertar càlid de l’Ivan i la Maria, jugant amb una iglú. / TERESA MIRÓ / TNC


