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A Barcelona, durant les festes de 
Gràcia, i marcant el tret de sortida 
del festival Dansalona, La Caldera, 
centre de creació de dansa i arts 
escèniques contemporànies, ofereix 
dos espectacles infantils de les 
companyies associades Nats Nus i 
Búbulus. Aquest eix corporatiu i 
sectorial obert al barri on es troba, 
que és una de les zones històriques 
per al sorgiment de la dansa 
contemporània al nostre país, es 
proposa fer la festa grossa per als 
més petits.

Hi ha una clara intersecció entre 
l’univers imaginatiu dels nens i el 
dels ballarins, ja que comparteixen 
un espai diàfan on el gust pel joc i la 
figuració descontextualitzada es 
mouen sense traves. Per tant, no és 

estrany que existeixi una especial 
facilitat comunicativa de base –a 
través del cos, no pas de l’intel·lecte– 
quan, per a ambdós, el moviment és 
un llenguatge accessible i natural. I 
és amb aquesta consciència clara 
que algunes companyies han dirigit 
les seves creacions a aquest públic 
tan especial en ocasions puntuals, 
amb projectes a llarg termini o, fins i 
tot, amb una bicefàlia empresarial. 
Aquest és el cas de Nats Nus Nens i 
de Búbulus Menuts, que s’alimenten 
de la seva trajectòria professional 
entre el públic adult per dirigir-se al 
del futur.

 
Les meravelles del ‘Minimón’
Nats Nus es va crear el 1987 sota la 
direcció de Toni Mira i una dècada 
després Clàudia Moreso va 
capitanejar una ramificació cap a 
espectacles més juganers (Caixes, 
Momentari, Fisi-k...) com aquesta 
Minimón que ella mateixa va 
interpretar durant l’estrena ara fa un 
any, i que ara ha passat a mans de la 
petita i forçuda Sarah Anglada.

Minimón és una mirada, a l’estil 
de Mary Poppins, de totes les 
meravelles que es troben en 
l’habitació d’un nen: papallones dins 
dels llibres que ens fan volar; el llit 
convertit en vaixell que esquiva les 
onades; bombolles de sabó que 
surten dels calaixos oberts... Sempre 
partint de trucs molt senzills, 
s’estimulen els sentits i la realitat 
queda ampliada amb totes les seves 
possibilitats.

 
‘Pumba!’, material voluble 
A Pumba!, de Búbulus Menuts –la 
companyia dirigida per Carles 
Salas–, la transformació no vindrà 
de l’exterior sinó del propi cos, ja que 
les dues intèrprets de l’obra, Ona 
Marco i Elisabet Marcos, deixaran de 
ser persones normals per convertir-
se en un material voluble que adopta 
formes i colors canviants en cada 
escena. I a continuar somiant! 

‘Minimón’ / ‘Pumba!’. La Caldera 
(Torrent d’en Vidalet, 42). Del 18 al 
21 d’agost. www.lacaldera.info

Dues propostes  
escèniques de dansa per 
als més petits la faran 
grossa durant les festes de 
Gràcia. Per Bàrbara Raubert

Dansa a Gràcia per a menuts

‘Minimón’ parteix de trucs molt senzills que estimulen els sentits del més petits.

Brutus

 Ja ho saben, últimament 
aquest senador de la 

República va tard. Tot i que potser 
també va d’hora... Vaja, que vaig 
anar a veure La nostra classe al 
Lliure de Gràcia i el trauma encara 
em dura. Torna al març i si creuen 
que són possibles les obres 
potents, amb rerefons, una història 
impressionant, uns actors 
convincents, una posada en 
escena brillant, ja poden córrer a 
reservar l’entrada.

 Segons el gust –de dubtosa 
originalitat, què hi farem– 

d’aquest traïdor, Carme Portaceli 
havia deixat de ser d’obligada 
visita. No trobava res de bo en els 
seus últims muntatges i, 
sincerament, me’ls saltava. Però 
no sé per què, aquesta obra de 
Tadeusz Slobodzianek m’estirava. 
Com un imant. I després de tres 
hores de funció, no me la puc 
treure del cap. Fa dies que hi 
penso, com amb El petit Eiolf 
d’Ibsen que vam veure a la 
primavera a la Sala Beckett.

 El muntatge és senzill. Sense 
parafernàlia. Però amb un 

moviment escènic ultrarefinat, de 
coreògraf... Sense perdre de vista 
que tot es troba en l’argument: la 
massacre al nord de Polònia de 
1.600 jueus a mans dels seus veïns 
durant l’inici de la Segona Guerra 
Mundial. En escena, tenim deu 
companys de classe, cinc jueus i 
cinc catòlics. Tots polonesos, 
encara que als cinc primers no se’ls 
consideri com a tals. David Bagés i 
Lluïsa Castell estan d’Oscar.

 En diversos moments de la 
funció, diferents 

protagonistes parlen de Polònia i 
dels polonesos afegint-hi l’epítet de 
“maleïts” o “maleïda”. Són instants 
escruixidors. S’imaginen una obra 
seriosa sobre la nostra història, 
escrita per un dramaturg català, on 
algun dels personatges digués 
“maleïda Catalunya”? Aquest 
traïdor, no. I aquí tenim una història 
que no sé si arriba al grau de 
crueltat del gran país de l’Europa 
oriental, però déu n’hi do. Qui 
s’atreveix? –Andreu Gomila 

La classe


