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Pinturaipoders
Albert Espinosa porta a l’Espai Lliure ‘El fascinant
noi que treia la llengua quan feia treballs manuals’

Teresa Bruna
BARCELONA

“És l’obra de la qual estic
méscontent”,ensdiuAlbert
Espinosa quan li preguntem
per aquest espectacle amb
un títol proporcionalment
mésgranquelasalaonesfa.
“Fa tres anys que estic ena-
morat de l’Espai Lliure i fa
tres anys que pensava una
obra per fer-la aquí”, assegu-
ra. Ha arribat el dia d’estre-
nar-la (avui mateix) i es
podrà relacionar amb
aquest espai fins al 13 de de-
sembre. És un amor mutu,
hi encaixa perfectament.

Aquesta vegada Espinosa
fuig dels temes personals
(LosPelones), transcenden-
tals (Tu vida en 65’), joves
amb deficiències (No me
pidas que te bese porque te
besar) i fa un text d’aquells
que neixen als assaigs. “Jo ja
tenia la idea ben definida i
quan tot era a punt, vam co-
mençarelsassaigs iaescriu-
re el text. Va ser el 17 de se-
tembre. És una manera de
treballar força extensa però
jo no l’havia provat mai i, ja
que feia una cosa diferent al
que havia fet fins ara, vaig
voler trencar amb tot”.

Ciència-ficció
Una altra nota diferent és
que un personatge té po-
ders. “Té un punt de ciencia
ficció a l’estil d’ Herois o Per-
didos”. També hi ha una
protagonista femenina, que
no es veu. “És una sorpre-
sa”, apunta Espinosa.

L’argument neix en unes
vacances a Menorca. Espi-
nosa hi coneix el pintor Llo-
renç Pons i queda impressi-
onat: “Les meves obres par-
len de sexe però no es veu.

Buscava la resposta de si el
sexe es pot pintar per a un
muntatge i, quan vaig conèi-
xer Pons, vaig veure que
pintava personatges molt
petits en mons molt grans.
Lligava amb el que buscava.
De manera que li vaig encar-
regar quatre quadres”.
L’obra no té res a veure amb
la personalitat del pintor.
“El nostre es diu Marcos i ha
hagut d’aprendre a pintar!”.
L’interpreta el mateix Espi-
nosa, amb Roger Berruezo i
Juanma Falcon.

La presència de Berrue-
zo, actor de musicals (Què,
Hoy no me puedo levan-
tar), a més d’Òscar Blanco,
un cantant que va descobrir
a Peralada “amb agulles de
gramòfon”, posen música
pròpia al muntatge, acom-
panyats d’un quartet de
jazz que actua en directe.

També hi ha moviments
de dansa, cosa que el con-
verteix en un espectacle
complet que ha fet molt feliç
Espinosa “M’ha recordat el
Malic, la il·lusió dels inicis”.

Espinosa va estrenar
Quatro bailes a La Villarro-
el. Li preguntem si hi ha di-
ferències entre el teatre pú-
blic i el privat: “Al públic
ningú et pregunta què fas.
En un de privat vénen als
assaigs, suposo que per
saber on han posat els di-
ners. Però he de dir que a La
Villarroel ningú em va fer
canviar res”, puntualitza.

El fascinant noi... és en
català i castellà i així anirà a
Madrid, al Teatre Español.
Ja hi posaran subtítols”. ■

Espinosa es treu la cama ortopèdica per banyar-se. Com a la realitat. ■ ROS RIBAS

nia a Anna Lizaran. Poques
actrius surten airoses d’un
personatge que tot d’una
ha d’aparentar ser una
gran dama, deixar entre-
veure que prové del lum-
pen, mostrar-se ferotge
contra el món i mostrar-se
fràgil en la intimitat del seu
boudoir, observada per la
vellesa. També hi ajuda la
presència de Sol Picó, l’ins-
trument físic perfecte per
visualitzar l’inconscient de
la filla, el cos sobre el qual
es construeixen imatges
tan evocadores com la Ba-

llarina còmica del fotògraf
André Kertész. Potser fun-
ciona millor com a veu in-
terior que com a actriu de
text, però no entenebra el
conjunt del treball. Fran-
cesca Piñón aporta la seva
solvència interpretativa,
generosa en aquest mun-
tatge, quasi invisible fins
que arriba la seva gran es-
cena del ball. En aquest
moment s’entén per què
Belbel va decidir no fer d’El
ball un monòleg al servei
d’Anna Lizaran.

El ball
D’Irène Némirovsky. Dir.: Sergi
Belbel
Teatre de Salt, 7 de novembre.
Temporada Alta’09.

El ball serà un èxit. Hi
contribueix l’esceno-
grafia de Max Glaen-

zel i Estel Cristià, que funci-
ona com una subtil acota-
ció d’autor: un paisatge
que desapareix en el ma-
teix moment que els som-
nis dels personatges; el
brillant terra per al triomf
social transformat en una
desfeta, i una minvant illa
de seguretat envoltada de
fosques aigües d’incertesa.
Hi ajuda un text d’Irène
Némirovsky que en po-
ques pàgines narra la ven-
jança d’una adolescent
–tan cruel i implacable
com la (con)fabuladora
Briony a Expiació– contra
la seva mare, una arribista
de manual. Un conte amo-
ral de frases sagnants en el
que Belbel ha intuït un
fons freudià de competiti-
vitat sexual entre mare i
filla, les senyores Kampf,
les senyores Combat.

I és decisiu haver ator-
gat el rol d’aquesta proge-
nitora revestida de rancú-

Crítiquesteatre/màgia

Un conte feroç

Belbel intueix
un fons freudià
de competitivitat
sexual

JuanCarlosOlivares

potenciada per la proximitat
entre públic i escenari.

Hausson i Neva Torres es
lliuren a un seguit d’efectes
màgics en què destaquen
una espectacular compres-
sió de la partner (la dona
acordió), la translació d’un
canari (gàbia, mocador,
bombeta), una sorprenent
trucada a un número de te-
lèfon mòbil sorgit de la su-
ma dels DNI de 3 especta-
dors, la desaparició de l’a-
nell d’una espectadora amb
posterior aparició dins
d’una màquina de xiclets i
les sempre misterioses car-
tes Zener. No hi falten les
multiplicacions de cartes i
monedes del repertori
Hausson, amb una sugge-
rent posada en escena en
què el gentleman de l’il·lusi-
onisme coreografia a la per-
fecció cada efecte amb la
banda sonora. Torres, que ja
ens havia seduït amb l’ofici
demostrat a Style Galant
(juny 2007), creix encara
més com a partner de forta
personalitat i gran eficàcia
escènica.

L’espectacle és un viatge
amb perfum déco, del qual
l’espectador torna feliç i
agraït. Es pot demanar més?

Piso de Charol
Amb Hausson i Neva Torres.
Dir.: Hermann Bonnín.
Espai Brossa, fins al 6 de desembre.

Sempre un pas més
enllà sense renunciar
mai a la sobrietat del

seu estil característic, Haus-
son torna a oferir un recital
d’il·lusionisme teatral en
què el virtuosisme i l’ele-
gància són el vehicle d’un
cúmul d’explosions emoti-
ves. En aquesta ocasió, el
tàndem Hausson-Bonnín
parteix de l’univers calidos-
còpic del director i coreò-
graf nord-americà William
Busby Berkeley. Un punt de
partida contextualitzador,
una remembrança dels am-
bients, les actituds i el gla-
mur que van caracteritzar
aquella època. La banda so-
nora, les mesuradament fu-
gaces projeccions de coreo-
grafies de Berkeley, el movi-
ment corporal (Toni Mira),
els subtils tocs escenogrà-
fics i decoratius (Manolo
Trullàs) i l’embolcall lumínic
(Pep Barcons) situen l’es-
pectador en una atmosfera
entre coneguda i amable,

Il·lusionisme ‘déco’
JordiJané

Anciraguanyal’Ángel
Crespodetraducció
David Castillo
BARCELONA

La traductora Selma Anci-
ra ha guanyat el dotzè pre-
mi Ángel Crespo de traduc-
ció per la seva versió de
Viva voz de vida de la mal-
aguanyada escriptora rus-
sa Marina Tsvetàieva i pu-
blicada per l’editorial bar-
celonina Minúscula.

Nascuda a Mèxic el 1956,
Ancira va estudiar filologia
russa a la Universitat Esta-
tal de Moscou i grega a la
d’Atenes. Instal·lada a Bar-
celona el 1988, s’ha conver-
tit en una de les grans tra-
ductores literàries d’escrip-
tors russos i grecs de la
qualitat de Dostoievski, Bu-
nin, Tolstoi, Gógol, Puixkin,
Pasternak,Bulgàkov,Berbe-

rova, Seferis i Ritsos, entre
molts altres. Ancira, que va
qualificat la traducció com
“un acte d’amor”, ha traduït
set llibres de la poeta russa,
l’existència de la qual va ser
una tragèdia: exiliada des
del 1922, quan va tornar a
la Unió Soviètica el 1939 va
haver de patir tota mena de
penalitats fins a que es va
suïcidar el 1941.

Convocat per l’Associació
Col·legiald’EscriptorsdeCa-
talunya, CEDRO i el Gremi
d’Editors, l’Ángel Crespo és
un dels premis de traducció
més prestigiosos. En el dis-
curs de lliurament, Ancira
va dir: “Viva voz de vida és
un llibre lluminós. Potser és
el més lluminós de tota l’o-
bra de Tsvetàieva, un relat
dedicat a la memòria de Vo-
loixin, a qui va conèixer
quan ella era molt jove i aca-
bava de publicar el primer
poemari i ell era un poeta ja
conegut. És un llibre fresc,
un cant a l’amistat, en què
les anècdotes reals s’enlla-
cen amb les històries mito-
lògiquesielsrecordsambels
contes populars”. ■


