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Alícia, bon voyage! és el
segon muntatge de Teatra-
part, una companyia que fa
dies que assaja la proposta
als locals del Teatre Bra-
vium. L’obra la dirigeix el
reusenc Carles Bigorra i
està interpretada per Txell
Santamaria, Aleix Vall-
verdú i Gerard Domènech.
El primer espectacle de
Teatrapart, Pantalone no
pot dormir, també es va es-
trenar al Cos de fa tres
anys. Era un muntatge del
tot enquadrat en la Com-
media dell’Arte, un gènere
del qual Alícia, bon voya-
ge! és deutora: «No és no-
més una obra de text. Hi ha
un treball gestual impor-
tant i, fins i tot, hi ha algu-
na màscara de la Comme-
dia dell’Arte i tècniques
del clown», explica Bigor-
ra. La dramatúrgia del
muntatge l’ha escrita Emi-
li Corral, que s’ha basat en
la celebèrrima novel·la de
Lewis Carroll per plante-
jar una història que parla
del viatge, el descobri-
ment de la pròpia identitat
i la superació de les pors
que fan impossible avan-
çar: «Plantegem un viatge
en què la protagonista, que
és una princesa que no
acaba de trobar-se en
aquest paper, madura. El
punt fantàstic que té Alícia
al país de les meravelles
ens ha ajudat a aconseguir
l’atmosfera de somni i de
viatge meravellós que vo-
lem transmetre».

L’espectacle està plan-
tejat per a un públic adult,
a diferència de Pantalone
no pot dormir, que anava

adreçat a un públic més fa-
miliar. L’obra s’estrenarà
el 23 d’octubre al Teatre
Bravium (23.45 h) i des-

prés es representarà al
Teatre El Magatzem de
Tarragona, els dies 14 i 15
de novembre.

Teatrapart estrena al Cos un
espectacle basat en el personatge
d’Alícia del conte de Lewis Carroll

Dirigit per Carles Bigorra, el muntatge es representarà al festival el dia 23
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● Amb Natural Clown Killers, Tea-
trapart és l’altra companyia reusenca
que estrena espectacle en el 12è Fes-
tival Internacional de Mim i Teatre

Imatge promocional del nou espectacle de Teatrapart. A sota, l’estrena de Pantalone no pot
dormir, l’anterior muntatge de la companyia, que es va estrenar al Cos del 2006. / EL PUNT

Gestual, el Cos, que comença a Reus
avui. El grup hi estrenarà Alícia, bon
voyage!, una recreació molt lliure
del clàssic Alícia al país de les mera-
velles, de Lewis Carroll, en què el

text hi té un paper primordial, sense
oblidar, però, les disciplines del tea-
tre del gest, marca de la companyia,
que va debutar fa tres anys amb la
Commedia dell’Arte.

● Reus posa en marxa avui la dot-
zena edició del Festival Interna-
cional de Mim i Teatre Gestual de
Reus, el Cos, que fins diumenge
omplirà els espais escènics de la
ciutat de teatre físic. L’activitat
comença a les vuit del vespre al
Centre de la Imatge Mas Iglésies
amb la inauguració de l’exposició
Pawel Rouba, el gest que perdura,
a càrrec de l’actor i director Lluís
Pasqual. La mostra, comissariada
per Jordi Vilà Zapata, és un recull
d’imatges i materials diversos que
reflexionen i reivindiquen la im-
portant contribució de Rouba en
les generacions d’actors catalans

que es van formar amb el seu en-
senyament. El polonès Pawel
Rouba, un dels més importants
mestres de mim i pantomima, va
arribar a Barcelona a mitjan anys
70 i va impartir classes a l’Institut
del Teatre de Barcelona durant
molts anys. Rouba, que va inau-
gurar la primera edició del festival
Cos, va morir l’any 2007.

A les deu de la nit, al Teatre
Bartrina, la companyia russa Ak-
he representarà White Cabin, un
espectacle que es mou a cavall de
la performance, les arts plàstiques
i el teatre ritual. Amb aquesta obra
d’enginyeria teatral –tal com la

defineix la mateixa companyia–
s’inaugura l’activitat escènica del
Cos’09. I a dos quarts de dotze de
la nit, al Teatre IES Baix Camp, el
Taller de l’Institut del Teatre in-
terpretarà Un 40 i 1/2, un especta-
cle que utilitza un llenguatge poè-
tic i lúdic i en què la música fa un
paper cabdal. D’altra banda, tam-
bé ha començat el curs El mim i la
musicalitat de l’actor corporal,
que imparteix a La Palma Elena
Serra, deixeble de Marcel Mar-
ceau. Al Cos es podran veure fins
diumenge més de vint espectacles
de companyies de teatre físic na-
cionals i internacionals.

Un homenatge a Rouba inaugura el festival

● Mermaid’s call és el tercer muntatge de Roberto
Olivan i Enclave Dansa que s’ha pogut veure a
Reus després d’aquell enlluernador Homeland,
amb què va obrir el festival Cos de fa tres anys, i el
Kiosco das almas perdidas, amb què ens va obse-
quiar l’any passat al capdavant del Centro Coreo-
gráfico Galego i tenint de partenaire una impaga-
ble Mercedes Peón. Per tant, la cronista tenia ganes
de veure aquesta nova proposta del tortosí, que a
més és la primera producció de la temporada del
Centre d’Arts Escèniques de Reus (CAER) i, en
conseqüència, la primera de la nova etapa del cen-
tre, que a partir d’ara ha de proposar espectacles fo-
namentats en els nous llenguatges escènics i, per
tant, molt fonamentats en el gest i el circ. Potser per
això era present al Teatre Bartrina, dissabte passat,
dia de l’estrena, Oriol Picas, subdirector general
d’Equipaments Culturals, que deuria voler com-
provar si el CAER es comença a ajustar a les noves
directrius. I de fet, amb Olivan, s’hi ajusta com un
guant, és clar, perquè Mermaid’s call (El cant de la
sirena) és una barreja esclatant i talentosa de dansa
(de la dansa extremadament física que practica Oli-
van), de teatre, de música i de circ. Explicar de què
va Mermaid’s call és complicat, Olivan deia dies

enrere que era una reflexió sobre els instints i les
pulsions de cada individu, un cant a la irracionali-
tat, fins i tot. Però en definitiva, és el que cada es-
pectador vol que sigui i, per la cronista, Mermaid’s
call és un espectacle inquietant, un punt més tene-
brós que Homeland i Kiosco das almas perdidas,
on la música electrònica creada i interpretada per
Laurent Delforge és peça essencial, potser la més
important, una música que es va fent corpòria a
l’escenari, com si fos un ballarí més. Hi ha també
tocs d’humor, i els ballarins i acròbates són tan
bons que fins i tot un d’ells és capaç de resoldre el
cub de Rubik en pocs minuts animat pels crits de la
cantaora Inma La Carbonera (la sirena del títol),
perquè també hi ha una mica de flamenc en aquest
espectacle rabiosament contemporani. I hi ha altres
sorpreses: la més bonica i aplaudida del dia de l’es-
trena van ser unes ombres xineses amb les quals els
ballarins transformen els seus cossos, un instant
poètic, un moment molt creatiu. En resum, un es-
pectacle intens, d’aquells que quasi no deixen res-
pirar i en el qual destaquen la gran qualitat dels
acròbates i ballarins (entre els quals, el mateix Oli-
van), tot i que en l’estrena va tenir, tal vegada, al-
guns alts i baixos, potser algunes repeticions
d’exercicis que, segur, una mica de rodatge anirà
polint. Si algú vol saber què és això de la conjunció
entre diverses disciplines artístiques, què vol dir la
nova creació escènica contemporània, només cal
que es fixi en l’univers Olivan. I ho entendrà tot.

«Univers Olivan»
la crònica
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Roberto Olivan, al mig, també participa com a ballarí
en l’espectacle. / EL PUNT


