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Es diuen Zw i Du i viuen units 
per les seves enormes barbes. 
Tots dos busquen amb desespe-
ració alliberar-se de les seves mi-
sèries amb una mort digna. Però 
no és una tasca fàcil. Les peripè-
cies d’aquests dos curiosos per-
sonatges arriben avui a la Sala 
Beckett de Barcelona, que resca-
ta dues obres del dramaturg i di-
rector barceloní Albert Mestres: 
l’esmentada Zwdu o el dubte /Le dou-
te/ Der zweifel (fins al 25 d’abril) i 
Un altre Wittgenstein, si us plau o 
l’holocaust (els dimarts fins al 20 
d’abril). Dues peces, explica l’au-
tor, que coincideixen a explorar 
el sentit del silenci: l’una només 
amb gestos i l’altra amb «parau-
les que  aboquen al silenci».
 La primera obra –una copro-
ducció de Temporada Alta– és 
una proposta de teatre gestual 
que «juga amb el llenguatge dels 
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33 L’autor Albert Mestres.

pallassos; mostra com es pot 
dir molt sense paraules», expli-
ca Mestres. Palino Marc Bruner i 
Xavier Mestres, dels quals va sor-
gir la idea, són Zw i Du, els infeli-
ços barbuts que planegen intro-
duir-se al seu propi taüt per des-
cansar tranquils. «Són dos éssers 
atrapats en la seva quotidianitat; 
aquesta rutina que per una part 
ens mata i per una altra ens ajuda 
a viure», diu Mestres, que conver-
teix les desgràcies dels dos perso-
natges beckettians en una tragè-
dia grotesca sobre la condició hu-
mana. «Hi ha moments còmics, 
gags, però en un context seriós».
 Més filosòfic és Un altre Witt-
genstein..., monòleg a càrrec d’Eli-
es Barberà, acompanyat per qua-
tre músics –el Broosa Quartet de 
Corda–. Mestres recrea, amb re-
talls autobiogràfics i ficticis, dos 
moments vitals del filòsof austrí-
ac i, al seu torn, s’inspira en el mi-
te d’Àiax, l’heroi de Sòfocles. «Vo-
lia fondre dues idees: la bogeria 
d’Àiax i una confrontació entre 
el Wittgenstein jove i el del final». 
En escena apareix el protagonista 
sumit en la reflexió mentre un as-
sassí massacra els estudiants del 
campus de Cambridge. És el xoc 
entre el vagabundeig de les pa-
raules i la violència.H  

dANSA 3 CERTAMEN

El festival dansat alça el teló amb 
dues companyies emergents

MARTA CERVERA
BARCELONA

El festival Dansat de dansa contem-
porània aposta per dues companyi-
es emergents en l’obertura de la seva 
setena edició, que ofereix un progra-
ma diferent cada dia a partir d’avui 
i fins diumenge al Sant Andreu Tea-
tre (SAT!).
 La jornada inaugural inclou Ven, 
una premiada proposta dels gallecs 
La Macana amb estètica de vide-
oclip; i Rites, dels anglesos Chame-
leon Company. Aquesta peça plan-
teja què significa avui dia ser home. 
L’acció avança de forma cronològica 
des de la infància fins al món adult. 
«És una dansa molt física amb la 

Chameleon Company 
i La Macana obren avui 
la 7a edició al SAT!

qual, a part de dirigir-nos a l’intel-
lecte, es busca emocionar», comen-
ta Kevin Edward Turner, ballarí i co-
reògraf que interpreta aquest duo  
amb Anthony Missen, l’altra meitat 
de Chameleon Company. Tots dos 
es coneixen des de petits. «¿D’on sor-
geix la idea de masculinitat? ¿Quins 
ritus et converteixen en home? ¿Per 
què s’oculta la nostra vulnerabilitat? 
Són algunes preguntes que ens plan-
tegem», afirma Turner. El muntat-
ge, que la setmana que ve s’estrena a 
Londres, compta amb música en di-
recte del percussionista i composi-
tor sevillà Miguel Marín. 
 «El festival intenta portar coses 
poc habituals i obres de companyies 
catalanes que desenvolupen un im-
portant i interessant treball», des-
taca Thomas Noone, director de la 
mostra. «El SAT! vol que la dansa con-
temporània sigui accessible i creï afi-

ció», afegeix Òscar Rodríguez, direc-
tor del teatre ubicat al barri de Sant 
Andreu. 
 Entre les propostes més originals 
destaca Angel, coreografia multimè-
dia premiada en diversos països de 
Duda Paiva. Aquest holandès que 
treballa amb ninots de gran format 
desafia la imaginació amb una obra 
una mica surrealista protagonitza-
da per un rodamón i un àngel. 

SIRENES I MOSQUES / Tres companyies 
catalanes completen la programa-
ció de Dansat. Roberto Oliván pre-
sentarà Mermaid’s call, un suggerent 
muntatge amb cants de sirena pro-
duït pel CAER de Reus que integra 
dansa, cant, música electrònica i 
circ. I Sol Picó tornarà amb El llac de 
les mosques, una personalíssima refle-
xió sobre el pas del temps amb mú-
sica de rock en directe. «Molta gent 
es va quedar amb ganes de veure 
aquest espectacle», recorda Noone. 
Nats Nus acomiadarà Dansat diu-
menge amb Maps, una creació ide-
ada per al públic familiar inspirada 
en la imperiosa necessitat de viatjar 
de l’ésser humà. H33‘Rites’, obra que obre Dansat.
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El trio vocal divinas porta el 
swing dels anys 30 al Capitol
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S
ón Divinas i polifacèti-
ques. Les germanes Carla 
i Marta Móra i Irene Ruiz 
van formar el 2004 un trio 

vocal i de ball per reviure la música i 
l’estètica de les primeres dècades del 
segle XX. Demà dijous presenten al 
Club Capitol el seu nou espectacle, 
Chocolat!, acompanyades per quatre 
músics en directe i, per primera ve-
gada, amb una dramatúrgia que di-
rigeix Martí Torras. Un xou que, fins 
al 25 d’abril, convertirà la Sala Pepe 
Rubianes de la Rambla en un club 
del Manhattan dels anys 30. 
 A ritme de swing i amb el sabor 
del Nova York de l’època, les tres ar-
tistes s’enfunden els vestits glamuro-
sos de tres dives: Sofía (Carla, sopra-
no), Nicole (Irene, mezzosoprano) i 
Lulú (Marta, contralt), i expliquen la 
seva història entre cançons i claqué. 
Des dels seus orígens humils a l’star 
system hollywoodià, a l’Amèrica de la 
gran depressió. 

ALEGRIA EN TEMPS DE CRISI / «Ens atrau 
molt aquell període dels EUA. Pati-
en una crisi com la que ara patim 
aquí i expressaven amb la música i 
el ball les seves ganes de viure; era 
la seva salvació», explica Carla. Han 
volgut, afegeix, recuperar aquelles 
melodies fresques, divertides i «to-
ta la feminitat que exhibien amb els 
seus moviments insinuants i guar-
niments sexis», subratlla la respon-

‘Chocolat!’ narra 
entre cançons 
i claqué la història
de tres dives

sable d’unes coreografies amb molt 
joc de peus a l’estil Fred Astaire i Gin-
ger Rogers.
   Inspirant-se en les Andrew Sis-
ters, les integrants de Divinas har-
monitzen les seves veus en un re-
pertori de swing, blues, ragtime, 
stride... que combina  versions de 
clàssics (My heart belongs to daddy, It 
don’t mean a thing, Crazy people, Boogie 
woogie bugle boy...), amb peces pròpi-
es compostes per Mario Cobo i Ben 
Rowdon. Els quatre instrumentis-
tes –Gabriel Amargant (clarinet), 
Bernat Font (piano), Ivan Kovacevic 
(contrabaix) i Martí Elías (bateria)– 
interactuen amb les tres dives assu-
mint diversos rols en el seu viatge des 

 de les penúries als neons i la fama.  
 Elles canten, ballen i es fiquen a  
la pell d’uns personatges contras-
tats. Irene Ruiz els resumeix així: «La 
Sofía és llesta i dominant, de vega-
des gasta mala llet, i la Lulú és molt 
perfeccionista i responsable». ¿I la 
Nicole? «Ella és la vida, l’ànima, la 
imatge de l’optimisme des de la in-
genuïtat», intervé Marta Móra. To-
tes tres convenen que hi ha en el traç 
d’aquestes dives novaiorqueses al-
guns trets propis. La història que 
presenten podria haver estat la seva 
pròpia. De moment, elles són només 
Divinas. Encara que, com admet Car-
la, «tots portem un divo o una diva a 
dintre». H

33 Irene Ruiz i les germanes Carla i Marta Móra, integrants de Divinas, en l’espectacle ‘Chocolat!’.

J Les germanes Carla i Marta 
Móra i Irene Ruiz, amb formació 
de cant, música, dansa i claqué, 
es van conèixer en un taller de 
desenvolupament personal i van 
decidir crear una companyia 
artística de mirada retro. «Som 
les pin up catalanes», diu Carla. 
En el seu espectacle anterior, 
Sing! Sing! Sing!, van recrear  
els anys 40 i 50.

«SOM LES ‘PIN  
UP’ CATALANES»

LA COMPANYIA


