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Salle de fêtes
De Jérôme Deschamps i
Macha Makeïeff.
Temporada Alta 08. Teatre Municipal
de Girona, 20 de novembre

Què va ser de la fa-
mília Partridge
(Mamá y sus increí-

bles hijos)? Un bon dia
van pujar a l’autocar psi-
codèlic, van abandonar la
televisió i es van perdre
en la línia de l’horitzó
entre els anys seixanta i
setanta. Jérôme
Deschamps i Macha Ma-
keïeff els van trobar ali-
ens al canvi dels temps,
convençuts que regenta-
ven el Palais Mascotte, un
cabaret tronat de Gine-
bra. Un grup humà dis-
funcional, amb seriosos
problemes de relació amb
objectes i subjectes.
Només mantenien intacte
el dubtós gust musical i el
seu fons d’armari.

Salle de fêtes, el nou es-
pectacle de Deschamps i
Macha Makeïeff –porta
pocs dies de rodatge–
manté les constants de la
troupe, que ja van mostrar
l’any passat a Girona amb
Les étourdis. La comicitat
es genera a partir de l’exa-
geració dels trets més pa-
tètics de la normalitat.
L’insignificant es conver-
teix en grotesc, l’ensope-
gada en catàstrofe, el mal
caràcter en festival sàdic,
un gest habitual en una
sacsejada física. Un humor
amb l’estètica de l’univers
de niló, amb els colors es-
morteïts d’una escena
captada per una Polaroid.
Un espai fet per i per a
nerds, les seves cançons i
la seva innocència.

És un espectacle que
genera inoportuns silen-
cis d’expectació entre els
gags més aconseguits. Un
buit entre rialles que posa
en evidència la manca de
cohesió entre les escenes.
El públic passa d’una so-
nora empatia inicial a re-
accionar amb sordina, in-
trigat per la repetició de
les idees, per l’amable
mesquinesa dels crea-
dors, potser massa confi-
ats en els il·limitats recur-
sos dels intèrprets-còm-
plices.

Crítica
teatre
JuanCarlosOlivares

‘The nerd
musical’

L’obra genera
inoportuns
silencis
d’expectació

SòniaGómezcreaun
xoudesdelaintimitat
La ‘performer’
estrena al Bartrina
‘Experiencias con un
desconocido Show’

Oriol Margalef
REUS

Durant els últims dos anys,
Sònia Gómez ha abocat tot
el seu talent artístic en un
projecte estimulant, trans-
gressor i inclassificable. A
Experiencias con un desco-
nocido, la performer catala-
na es prestava a crear expe-
riències íntimes a partir
d’interactuacions amb

col·laboradors voluntaris. El
Teatre Bartrina acull avui la
metamorfosi d’aquest pro-
jecte inicial en Experien-
cias con un desconocido
Show, un torrent de priva-
citat al qual la ironia dóna
tractament d’espectacle de
masses, un reality televisiu.

En l’espectacle original,
la ballarina Sònia Gómez (la
Sénia, 1973), s’oferia a in-
terpretar-se a si mateixa en
el paper de go-go, actriu fa-
vorita o acompanyant de vi-
atge, entre altres possibili-
tats. Set clients, tot homes
entre 21 i 45 anys, van ac-
ceptar el repte i un per un

van pactar una base temàti-
ca sobre la qual construir
experiències íntimes, im-
provisades i irrepetibles.
Algun d’aquells moments,
que van ser capturats en
vídeo, formen part de l’esca-
leta del xou que es podrà
veure al Bartrina, coprodu-
ït pel Centre d’Arts Escèni-
ques de Reus (CAER).

L’espectacle, que inter-
cala monòlegs i dos balls,
frà una gira a tot l’Estat, i a
Catalunya farà parada en
els pròxims mesos al Mer-
cat de les Flors, a Barcelo-
na, a l’Escorxador (Lleida),
al Festival Panorama (Olot)

i a Tarragona. La intenció
és que el xou tingui un dina-
misme semblant a un pilot
televisiu. De fet, Gómez tre-
balla amb la possibilitat que
s’acabi convertint en un
programa de televisió real.

“El xou és el punt de par-
tida per trobar nous cli-
ents”, explica Sònia Gómez,
que està molt interessada a
captar nous col·laboradors
a través de la seva web
(www.soniagomez.com) i
fer “créixer el projecte”. Ex-
periencias... és una propos-
ta tan agosarada, com ho
van ser l’exitosa Mi madre
y yo, una performance au-
tobiogràfica en què Gómez
i la seva mare conversaven
a escena, o la seva seqüela.
Inquieta, provocadora, Sò-
nia Gómez se sent còmoda
reinventant-se a si matei-
xa, fusionant diferents dis-
ciplines artístiques, sense
renunciar a dur a escena la
seva dimensió més humana
i emocional. ■

Lacortd’Albertí

TemporadaAltaestrena‘Lacortedelfaraón’,unaversió
delasarsuelapassadapelsedàsdeldirectorideCunillé

A.G.
BARCELONA

EldirectorXavierAlbertí i la
dramaturga Lluïsa Cunillé
han treballat conjuntament
en 23 espectacles i fa temps
que intenten recuperar el
patrimoni musical i teatral
ibèric. Ja van sorprendre
tothom fa dos anys al Lliure
reinventant la sarsuela El
dúo de la Africana. I ara tor-
nenalgénerochicoambuna
doble estrena, la de la seva
companyia, La Reina de la
Nit, i la de la peça La corte
del faraón. Una doble estre-

na, avui a la sala La Planeta
de Girona dins Temporada
Alta, amb tot el sentit del
món, ja que Albertí i Cunillé
juguen amb aquest fet: la
seva versió del clàssic del va-
lencià Vicent Lleó se centra
en una companyia que “es
trenca el cap per fer aquesta
sarsuela”, diu Albertí.

L’obra per se explica la
història de l’esposa d’un ge-
neral que, davant la impo-
tència del marit, s’enamora
d’un esclau. Entrarà en
competènciaamblafaraona
i s’establirà una disputa per
veure qui pren la virginitat a

l’esclau. Albertí recorda que
La corte del faraón va ser
prohibida pel franquisme
perquè la censura creia que
havia estat escrita per
mofar-se dels presumptes
problemes sexuals del dicta-
dor. L’obra és de 1910.

L’argument, segons el di-
rector, és el que menys im-
porta. El que importa aquí
és tot el discurs i el que en
l’època d’or del Paral·lel
s’anomenava sicalipsi, tèc-
nica verbal per parlar dels
dobles sentits en frases com
“lapulgaquemepica”o“ba-
nana, esa fruta tan rica”.

Albertí i Cunillé han in-
troduït moltes referències a
l’actualitat. El director tam-
bé actua a l’obra i hi inter-
preta des de Renato Caroso-
ne fins a Manuel de Falla, de
qui se sospita que és l’autor
de la música original de la
sarsuela.

Gràcies a la creació de La
Reina de la Nit, Albertí espe-
ra obrir una nova via d’in-
vestigacióteatral, tanneces-
sària en aquest país. Seran
la companyia resident de la
Sala Muntaner, que tindrà
La corte del faraón a partir
de dimecres que ve. ■

La sarsuela ja té 50 bolos tancats abans de l’estrena aquesta nit a Girona ■ DAVID RUANO

ElLiceucrea
unconsell
artístic

Redacció
BARCELONA

La comissió executiva del
Gran Teatre del Liceu va de-
cidir ahir nomenar Xavier
Albertí, Anna Maleras, Ra-
mon Pla i Arxé, Carles Riera
i Antoni Ros Marbà mem-
bres del nou consell d’asses-
sorament artístic, amb l’ob-
jectiu que aconsellin sobre
“el projecte artístic” del tea-
tre i“eldissenydelestempo-
rades, així com tenir especi-
al cura en l’anàlisi de la qua-
litat dels cossos artístics
estables del Teatre”. També
estudiarà i proposarà obres
del patrimoni líric local i
podrà fer encàrrecs a com-
positors contemporanis. ■

Unanovel·la
políticas’endú
elJoanot
Martorell

Ester Pinter
VALÈNCIA

Silenci de plom, la novel·la
de Salvador Company (Va-
lència, 1970) inspirada en
una trama de corrupció po-
lítica, ha guanyat el XXX
premi Joanot Martorell,
dotat amb 23.000 euros,
que lliura l’Ajuntament de
Gandia amb Edicions 62.
La novel·la segueix tres
eixos narratius. Per un cos-
tat, el relat que fa el marit
d’una periodista desapare-
guda a València quan in-
vestigava l’assassinat d’un
regidor; de l’altre, la histò-
ria d’un supervivent dels
camps nazis i, finalment, la
novel·la de ciència-ficció
que està traduint el marit
de la periodista sobre l’au-
toritarisme.

D’altra banda, Rubén
Luzón (València, 1982)
s’ha endut el 46è premi de
poesia Ausiàs Marc per Ba-
dalaspirina, un pas enda-
vant en la configuració del
seu projecte poètic, marcat
per una lírica molt perso-
nal. L’amor, la mort i la
precarietat de l’ésser humà
són les seves debilitats. ■


