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«L’home està incòmode i
despistat en un món que
comença a estar dominat
per les dones», explicava
Teresa Nieto. Mascletà re-
presenta el nou repte de
T6-dansa del TNC en el
que es reinventa l’home
del segle XXI. Roser
Montlló, Sofia Asencio i
Teresa Nieto han creat una
obra de teatre, dansa i mú-
sica en directe interpretada
per sis ballarins. Un espec-
tacle dividit en tres peces
Ramon 2108, Mamà, ma-
mà, ¡mírame! i Galeria.

«Som l’any 2108, l’ho-
me és l’únic supervivent,
tot i haver perdut l’instint
depredador», així és com
imagina el mascle futuris-
ta la coreògrafa Sofia
Asencio a Ramon 2108.
Mamà, mamà, ¡mírame!
és una reflexió del conflic-
te de l’home modern quan
s’adona que pot perdre la
posició dominant. «Gale-
ria vol ser una evolució

des de l’abstracció fins a la
concreció, que aquí es tra-
dueix en l’aparició de l’és-

ser humà», resumia Roser
Montlló. Totes tres inten-
ten trencar la barrera entre

dones i homes per consoli-
dar el concepte de perso-
na.

L’home vist per la dona, al TNC
Tres coreògrafes fan una relectura dels mascles del segle XXI a «Mascletà»

Un instant de l’espectacle Mascletà. / DAVID RUANO

● Mascletà dóna nom al dinamisme
que les coreògrafes Sofia Asencio,
Roser Montlló i Teresa Nieto han
volgut plasmar en el cos de sis balla-

MARIA SOLDAN / Barcelona rins amb la voluntat de reescriure
l’home del segle XXI. Mascletà és
una barreja de teatre, música i dansa
en què s’inverteixen els rols. «En
aquesta obra qui manen són les do-

nes», afirmava el director artístic
Sergi Belbel. Aquesta és la segona
producció pròpia de T6-dansa del
Teatre Nacional, un projecte que ex-
perimenta en les arts del moviment.

ls gallecs Siniestro Total els ha agafat la ma-
teixa síndrome que a molts grups de l’Estat
que van triomfar en els anys 80. Fa cinc anys

ja van treure ¿Quienes somos? ¿de dónde venimos?
¿a dónde vamos?, un triple CD recopilatori de la se-
va carrera i aquest mes d’abril han tret el seu tercer
disc en directe sota l’encertat títol Que parezca un
accidente, doble CD, i el seu corresponent DVD en-
registrat el desembre del 2006 en el mateix escenari
on van debutar fa un quart de segle, el cinema Sale-
sianos de Vigo. Una excusa com qualsevol altre per
mantenir l’agenda de la gira d’estiu ben sanejada.

Quan Siniestro Total van actuar a la sala Zeleste
l’any 1983, un cop d’ampolla (la rumorologia diu
que llançada per una de les noies d’Último Resorte)
va deixar fora de joc el seu primer cantant, Germán
Coppini, amb una cama trencada i decidit a deixar la
banda. Des d’aleshores ha plogut molt i el grup ga-
llec ha visitat la ciutat en cadascuna de les gires de
presentació dels seus disset discos i forjant-se una
excel·lent reputació en directe. La sala Bikini va pre-
sentar una entrada d’aquelles que obliguen la meitat
del públic a continuar el concert des de la pantalla de
vídeo de la sala annexe i amb un públic format per
veterans de mil concerts a què s’ha afegit una genera-
ció nova que els ha descobert en festivals com ara el
Viña Rock.

Encorbatats i elegants en el vestir, Julián Hernán-
dez va saludar amb un Boas noites Barcelona: Ja
som aquí! per anar enllaçant una darrere l’altra
vint-i-vuit peces del seu repertori nodrit. Com és ha-
bitual en els concert de Siniestro, el cantant i guitar-
rista va donar sobrades mostres d’humor àcid reivin-
dicant la divinitat de Crist i a l’Orquestra Mirasol per
després llançar-se amb la mandolina a fer una versió
de Rómpeme o mátamame de Trigo Limpio (que po-
líticament incorrecte que ha quedat la lletra d’aques-
ta cançó amb el pas del temps!). Va enviar també a
tothom que se’n anés a casa a veure Muchachada
Nui amb una imitació genial que va fer de si mateix
com si fos un personatge del programa de televisió.
Però dissortadament la veu li va anar fallant durant
tota la nit fins acabar en una afonia agònica. Això no
va ser problema en himnes tavernaris com ara Diga
que le debo, Todo por la napia i el Vamos muy bien
d’Obús, en bretolades punk com ara Matar jipis en
las cies i Ayatollah ni en clàssics com ara Bailaré so-
bre tu tumba, Emilio Cao (versió del David Watts
dels Kinks) i Cuanta puta y yo que viejo ja que el pú-
blic va posar cos i ànima a cantar-les dissimulant les
mancances vocals. De totes maneres, on es va res-
sentir va ser en els temes de la seva vessant més prò-
xima al blues i més desconeguts per públic, com per
exemple Bilbao, Cerrado por cansancio i Mons-
truos. En aquesta afonia se li va conjurar un tècnic de
so que semblava esforçar-se per aconseguir que el
que sortia dels altaveus s’acostés a un guirigall caco-
fònic.
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� Lloc i dia: Sala Bikini (Barcelona). 16 d’abril
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Els gallecs, en una imatge d’arxiu. / EFE


