
28 LAVANGUARDIA C U L T U R A DIVENDRES, 26 AGOST 2011

Finsa l’alba
CRÍT ICA DE DANSA

Una escena deL’oncleVània sota la direcció de LevDodin amb elMalyDramaTeatr de Sant Petersburg

Un moment de la peça

Aquí amanece de noche

Direcció artística:Mar Gómez
Direcció coreogràfica: Xavier
Martínez
Lloc i data: La Villarroel
(23/VIII/2011)

JOAQUIM NOGUERO

Última estrena de la Cia. Mar
Gómez, amb l’assistència a La
Villarroel, dimarts, del conse-
ller FerranMascarell i del presi-
dent de Focus, Daniel Mar-

tínez. I en ple agost, per comen-
çar a donar vida al festival Dan-
salona, sense oblidar que de
nou és programada pel teatre
privat, cosa que no està gensma-
lament tractant-se de dansa. Fa
un any, en unes condicions sem-
blants,Diosmenguante va repor-
tar a la companyia el premi Ciu-
tat de Barcelona.
La nova peça mira més enre-

re: és una història de vampirs

que, en una estructura accelera-
da com si fos de vodevil, respira
el mateix ambient d’acords i
desacords personals de La casa
de l’est. Aquest títol del 2002
afirmava que tenia com a refe-
rent Sade en l’argument i l’artis-
ta Edward Hopper en la plàsti-
ca, però ja vaig escriure llavors
a La Vanguardia que aquesta
història tant podia partir de Sa-
de com del comte Dràcula, ja
que del que es tractava era i és
d’enfrontar els personatges
amb el sexe sense embuts en
una atmosfera continguda im-
pregnada d’ells, i de divertir-
nos amb escenes d’acords i desa-
cords a ritme de slapstick o fins
i tot de cartoon. Els personatges
i les situacions semblen dibui-
xats, són animacions d’arque-
tips coneguts.
Aquí amanece de noche és

unamena d’Obert fins a lamati-
nada, la pel·lícula de Robert Ro-
dríguez amb guió de Tarantino,
però en dibuixos animats de la
Hanna Barbera i amb protago-
nistes tanmaldestres, però tam-
bé glamurosos, de l’estil de Jer-
ry Lewis a El ventafocs. La pro-
posta és fresca, estiuenca. No
aporta registres nous a la com-
panyia, però sí que demostra la
seva potencial continuïtat quan
en Verónica Cendoya hi reco-
neixem part de la caracteritza-
ció paròdica que solia assumir
l’actual directora, Mar Gómez.
I el jove i prometedor Ricard
Fernández és, a nivell físic,
gairebé un calc elàstic del vital
coreògraf Xavier Martínez.
Programada en cicle familiar,

l’obra és un deu i garanteix
l’èxit. I que consti que recoma-
nar-la a les famílies amb canalla
és un elogi.c

TEMPORADA ALTA

CÍA. MAR GÓMEZ

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

Tardor russa a Temporada Alta.
El cèlebre Maly Drama Teatr de
Sant Petersburg, vaixell insígnia
de la dramaturgia contemporà-
nia que des del 1983 dirigeix el ge-
ni de l’escena Lev Dodin –premi
Europa de Teatre, superat només
per l’Odeon de París i el Piccolo
deMilà–, acudeix per primera ve-
gada al festival de Girona. I hi
desembarca precisament amb la
seva peçamés emblemàtica,L’on-
cle Vània d’Anton Txékhov, au-
tèntica carta de presentació de la
companyia –l’equivalent a Un
dels últims vespres de carnaval o
Les noces de Fígaro per al Lliure
de Gràcia–, amb la qual ha recor-

regut els principals teatres euro-
peus al llarg dels últims anys,
però que a Espanya encara és
inèdita.
Aquesta és una altra de les no-

vetats –i l’autèntica perla– de la
programació del festival de Tar-
dor de Catalunya, Girona/Salt,
que comença el 30 de setembre, i
del qual ja hi ha entrades a la ven-
da per a alguns espectacles, com
és el cas deDelicades, de la Cia. T
de Teatre, o del muntatge per a
públic familiar Gerónimo Stilton,
el musical del regne de la fantasia,
que dirigeix Àngel Llàcer.
També s’ha donat a conèixer el

muntatge que clausurarà el 13 de
desembre aquesta vintena edició
del festival, aniversari en què,
per cert, hi ha col·laborat la mà

del pintor SantiMoix per a la rea-
lització del cartell. Es tracta del
Jungles, del còmic francès Patri-
ce Thibaud, un muntatge càustic
de teatre gestual ambientat a la
jungla urbana, en què torna a
col·laborar amb el músic Phi-
lippe Leygnac. D’aquest tàndem
es recorda la hilarant Cocorico
(2008), aclamada per la crítica
per la poesia visual i el treball ac-
toral. AraThibaud aborda una di-
vertida comparació entre la hu-
manitat dels animals i l’animali-
tat dels humans.
Malgrat la congelació pressu-

postària i l’aguda crisi, Tempora-
da Alta ha aconseguit celebrar el
seu 20è aniversari augmentat
fins a un 15% la programació. Ai-
xí, mentre en edicions anteriors
el nombre d’espectacles era
d’uns 70 o 80, aquesta vegada
s’ha situat al voltant del cente-
nar. Això sí, amb el mateix pres-
supost. La fórmula per fer possi-
ble aquesta equació es troba en

les coproduccions, tant en l’àm-
bit internacional –com és el cas
de Jungles– com amb les compa-
nyies pròpies.
L’autoria catalana és una apos-

ta especial d’aquesta edició. És el
cas de la posada en escena que fa
Mario Gas de la peça d’Edward
Albee Un fràgil equilibri, que es
podrà veure al Teatre Municipal
de Girona; o de Dinou, de Ferran
Joanmiquel, amb direcció del jo-
ve Carles Fernández Giua (a La
Planeta) i, com no, un taller-es-
pectacle d’Àlex Rigola, director
resident d’El Canal, titulatHava-
nera, que s’instal·larà al Teatre
de Salt. La totalitat dels especta-
cles es posarà a la venda el pro-
per 13 de setembre.c
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LA NATURALEZA LES HIZO MÁS FUERTES
EL HOMBRE LES HA HECHO MÁS INTELIGENTES.

“ESPECTACULAR AVENTURA”
- LABUTACA.NET-

“UN FILM EXTRAORDINARIO... COMBINA A LA
PERFECCIÓN ACCIÓN CON EFECTOS VISUALES”

- FILMAFFINITY.COM-

“GRANDIOSA”
- ROLLING STONE-

Tardorrussaalprograma
deTemporadaAlta
ElMalyDramaTeatr presenta el seu aclamat ‘Oncle Vània’

Clausurarà aquesta
vintena edició
el càustic muntatge
‘Jungles’, del francès
Patrice Thibaud


