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Escena

Crítiques

Gertrude Stein i una senyoreta de companyia

Sala Muntaner 
Fins al 10 de juliol

La majoria dels turistes de cadàvers 
pelegrinen al cementiri de Père-
Lachaise de París per visitar la 
tomba de Jim Morrison. La d’Oscar 
Wilde continua solitària tot i les 
ganes de no passar desapercebuda 
de la seva mola funerària. Entre 
altres molts noms cèlebres també 

descansen –una al costat de l’altra– 
Gertrude Stein i Alice B. Toklas, la 
gran amfitriona i mecenes nord-
americana del saló de la Rue de 
Fleurus i la seva acompanyant. Una 
relació que va començar el 1907, el 
primer dia que Alice arriba a París, i 
que durarà fins a la mort de Gertrude 
el 1946.

Una història d’amor de dues dones 
d’estils de vida i opinions peculiars, 
supervivents nates que el també 

nord-americà Win Wells dramatitza 
recorrent a les veus dels fantasmes. 
Gertrude Stein i una senyoreta de 
companyia comença amb la mort de 
Stein i acaba amb la mort de Toklas. 
Enmig s’estén una convivència tan 
singular com l’Autobiografia d’Alice 
B. Toklas, escrita per Stein per parlar 
sobretot de Gertrude Stein.

El muntatge dirigit per Josep 
Costa –estrenat el 2003 a l’enyorat 
Artenbrut– és un espectacle que 
segueix amb fidelitat la línia del 
director: economia de mitjans, 
solvència interpretativa i compromís 
amb el contingut. Àngela Jové 
–fotogràficament clavada a Stein– i 
Blanca Pàmpols reprenen els seus 
personatges amb natural 
complicitat. Però seria equivocat 
parlar d’una obra sobre la vida en 
comú de dues dones. Aquí es tracta 
de donar-li un aire domèstic a la 
relació de dos personatges públics, 
l’un més activament extravertit que 
l’altre, encara que Toklas construís, 
com Gala va fer amb Dalí, la imatge 
de Stein que ha sobreviscut. Una 
obra que parla més de la fascinació 
que de l’amor, més del zel d’una 
guarda de corps que de la intimitat. 
Més un retrat que un relat.   
–Juan Carlos Olivares

Àngela Jové i Blanca Pàmpols reprenen els papers que van fer el 2003.

Voca People
Teatre Tívoli 
Fins al 3 de juliol

Lior Kalfo és un famós comediant i 
showman de la televisió d’Israel i 
l’artífex de Voca People, un 
espectacle d’aquells que sempre 
cauen bé perquè està fet amb bones 
vibracions i materials que no per 
coneguts deixen de ser eficaços. Ni el 
cant a cappella, ni la utilització de la 
veu humana per imitar instruments 
de música són gaire nous, però Kalfo 
va pensar que si jugava aquesta 
carta amb un grup de cantants i li 
posava bones dosis de mim còmic i, 
a més, feia participar els espectadors 
en els jocs que practiquen els vuit 
protagonistes, tindria alguna cosa 
d’original.

Voca People està tot ell 
fonamentat en la veu humana però 
no és ni de bon tros un concert. De 
fet, no s’interpreta ni una sola cançó 
sencera, sinó que es juga amb els 
jingles agrupats per estils. Tenim 
d’entrada un jingle amb músiques 
dels anys setanta, després les 
músiques de cinema, la clàssica, 

amb el Bolero de Ravel i fins i tot un 
trosset de la Reina de la Nit de La 
flauta màgica de Mozart, un altre 
paquet de pop dels anys 90 i per 
acabar i dir adéu el We are the world 

que van crear Michael Jackson i 
Lionel Ritchie amb el públic dret i 
gaudint amb aquest càntic 
humanista. 

Els intèrprets són per nosaltres 
com si fossin un grup de barrufets 
entremaliats, blancs en lloc de blaus, 
que es distreuen tot jugant entre ells 
i amb els espectadors i proferint crits 
aguts d’excitació. A la colla hi ha el 
barrufet alt i gros, corpulent com un 
ós de peluix, la baixeta amb molt de 
cul –i com el remena–, els galants i el 
grassonet simpàtic. 

Tots ells s’ho passen d’allò mes bé 
i demostren una bona preparació 
tant pel que fa a la música com a la 
pantomima. Tot i les bones veus, no 
ens va semblar que musicalment 
sigui res de l’altre món i, 
d’instruments musicals, només ens 
sorprèn realment la bateria. Sons 
molt populars i fàcilment 
identificables per qualsevol i moltes 
llumetes en un espectacle per a tots 
els públics que sense descobrir res es 
fa entretingut. Però com agrairíem 
una mica de jazz amb el so greu i 
profund del contrabaix.  
–Santi Fondevila

Aquests paios són tremends.


