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Mirador Ada
Castells

Meravellar-se
encara
és possible

L’artista portuguesa Joana
Vasconcelos presenta a
Es Baluard de Palma una

instal·lació meravellosa, adjectiu
passat de moda, però que és el
que més li escau. Fins al 7 de fe-
brer ens convida a passejar pel
seu jardí tecnològic, un laberint
fet de flors de plàstic lluminoses
de les que es venen als basars xi-
nesos per quatre euriquis. Són

flors que en lloc de fer la fotosín-
tesi amb la llum del sol, emeten
una claror artificial que hipnotit-
za en la foscor. Surts de la visita
meravellat.

El mateix passa amb la propos-
ta d’Alícia que està fent Carlota
Subirós al Teatre Lliure. ¿És
dansa, és teatre, és màgia, és poe-
sia? Tant se val, Subirós fa una lec-
tura totalment lliure del llibre de

Lewis Carroll i ens endinsa al seu
món surrealista d’una manera
desconcertant, inesperada,
l’única possible. Aquests dies, al
Lliure, t’has de limitar a seure i
contemplar com davant dels teus
ulls desfilen meravelles. Tal com
va fer Arianne Mauchkine a Les
éphémères, aquí l’escenografia
de l’obra també podria sortir a sa-
ludar. Juga un paper fonamental

en aquest procés de depuració de
la ment. Tant Vasconcelos com
Subirós fan sentir més que no pas
pensar i això, de tant en tant, és
d’agrair per tenir una petita treva
en aquest món de prepotència ra-
cional i hipertestosterona que
se’ns enfonsa per moments.
Sense caure en la idiotització del
viatge lisèrgic, una mica d’allibe-
rament sempre és benvingut.

ge. Marta Pérez és la irrefre-
nable productora que s’ar-
romanga per tirar endavant
l’obra, fins al punt de substi-
tuir una actriu en l’últim
moment. Amparo Fernán-
dez encarna la diva Rosa
Maria (amb tots els ecos
que se’n deriven), que entra
com un elefant en un ma-
gatzem de cristalleria fina i
es mira la resta del reparti-
ment des de la torre d’ivori
de la seva experiència in-
contestable, malgrat ser in-
capaç de pronunciar l’an-

glès correctament. Àgata
Roca és el blanc de les in-
vectives de la diva i l’objecte
del desig de director i intèr-
pret, motiu de conflicte que
enrarirà encara més el pro-
cés de muntatge. Tots els
elements que constitueixen
la preparació de l’especta-
cle són posats sota el focus
de la paròdia. El dia de l’es-
trena tot són nervis i corre-
disses i, en perfecta rima
amb el principi, l’obra es
tanca amb el final d’aquella
alta comèdia ara vista entre
bambolines.

Boulevard
De Carol López.
La Villarroel, 16 de novembre

Comèdia rere comèdia,
Carol López i el seu
equip van consolidant

una línia de treball esponjo-
sa, divertida i còmplice. Ja
des del mateix títol, Boule-
vard explicita la seva voca-
ció de teatre popular: apun-
ta a la poma del riure que
planta al cap de cada espec-
tador i la travessa una i altra
volta amb infal·lible preci-
sió. Atenta a les expectati-
ves d’un públic ampli i amb
ganes de passar-s’ho bé,
López construeix un oliat
mecanisme que ens mostra
l’escena final d’una “alta co-
mèdia” mel·líflua i coent,
per rebobinar tot d’una i en-
senyar les vergonyes de
l’entre bastidors, els darre-
res de l’escenari, la prepara-
ció de l’artifici. Un assaig ple
de dificultats i ensopegades
que col·lapsen el director
(Ernesto Collado) desespe-
rat davant els tics i les mani-
es dels intèrprets, desbor-
dat pel fet que la ficció que
munta s’acompleix també
en el dia a dia dels assaigs.

Paul Berrondo és l’actor
que necessita conèixer tots
els antecedents i calçar-se
les sabates que ha de dur a
escena per tal de construir
adequadament el personat-

Crítica teatre

Pels darreres

Apunta a la poma
del riure i la
travessa amb
infal·lible precisió

Francesc
Massip

Amparo Fernández, Àgata Roca i Paul Berrondo en una
escena de ficció dins de la ficció de ‘Boulevard’ ■ JORDI GARCIA

B.S.O.
No Way Out,
presència musical
catalana
Després de deu anys de tra-
jectòria, el grup català No
Way Out s’ha posat a l’ull de
l’huracà mediàtic per haver
aconseguit un lloc en la banda
sonora de Luna nueva, la se-
gona entrega del fenomen
mundial Crepuscle, que War-
ner acaba de publicar en for-
mat CD.

La banda va ser una de les es-
collides entre grups de tot el
món que formen part del catà-
leg de la discogràfica. Després
de treballar tot l’estiu colze a
colze amb el productor Joe
Marlett, el grup de punk-rock
de Cerdanyola del Vallès va
gravar Sed, un tema a l’alçada
de Death Cab for Cutie, The Ki-
llers, Thom Yorke i Muse, que
també formen part de la banda
sonora. Segons el cantant del
grup, Noel Campillo, el tema
explica “la situació d’Edward,

el protagonista” d’aquesta se-
gona part de la saga de vam-
pirs adolescents. Sed no és
l’únic tema en castellà de la
pel·lícula, ja que la cantant me-
xicana Ximena Sariñana també
hi interpreta Frente al mar.

Actualment No Way Out ja
està treballant en el seu cin-
què disc, un treball que, des-
prés d’aquesta promoció in-
esperada amb Luna nueva,
segur que els portarà molts
més èxits.

                  Raquel Font




