
Sergi López és un acreditat di-
vulgador d’espècies animals exò-
tiques que es troba amb un mis-
teriós espècimen interpretat per
Jorge Picó en 30/40 Livingstone, el
nou muntatge del popular actor,
que reflexiona sobre el compor-
tament humà amb molt humor i
uns tocs de surrealisme.

«És una obra d’humor, antro-
pologia i tennis», va explicar ahir
Sergi López, que ja va treballar
amb Jorge Picó a Non solum, en-
cara que en aquella ocasió López
era l’actor i Picó el director i ara tots

dos dirigeixen i interpreten. Per
què d’humor? «Perquè ens ho
prenem tot en conya». I l’antro-
pologia?. «Perquè entenem el tea-
tre com una forma d’estudiar el
comportament humà». I el tennis?
«Bé, el tennis ens importa un
rave», va especificar ahir l’actor vi-
lanoví. En realitat, va aclarir Picó,
el tennis vol ser una metàfora de
les regles del joc, perquè «el món
és ple de regles i prohibicions». L’o-
bra es representarà al Festival
Temporada Alta de Girona, de l'1
al 6 de desembre, farà gira per Ca-
talunya, també per l’estat espa-

nyol en castellà i, posteriorment, es
podrà veure, també, a França.

El muntatge comença amb un
soliloqui de Sergi López, que es
trenca en el minut 20 quan apareix
sobre l’escenari Jorge Picó amb un
vestit blanc i unes banyes de cér-

vol sobre el seu cap. Després de la
seva entrada en escena, l’explora-
dor i l’animal inicien un diàleg en
el qual López es dedica a observar
i comentar el que passa davant els
seus ulls i l’animal omple l’escenari
amb les seves impressions corpo-

rals, records mímics, gestos i mo-
viments.«Es pot actuar des del si-
lenci», va assegurar Picó, que va
formar part de la companyia Phi-
lippe Genty i que té una llarga ex-
periència en el teatre visual i ges-
tual. L’acció transcorre en un es-
cenari nu en el qual només hi ha
dos personatges vestits de blanc,
com en el tennis, un terra verd,
com les pistes, i una butaca. «Els
dos som deixebles de Jacques Le-
coq i ens agrada el teatre pur, que
a l’escenari només hi hagi l’es-
sencial. En aquest sentit som ra-
dicals», va subratllar López.

L’obra està produïda per Setze-
fetges Associats SL i coproduïda
per Ring Teatro i Temporada Alta.
Els dos actors, que s’havien cone-
gut precisament a l’escola pari-
senca del mestre Jacques Lecoq,
van estrenar junts a Temporada
Alta l’any 2005 el monòleg d’hu-
mor Non solum. López ha explicat
que tenien ganes de tornar a tre-
ballar junts: «les idees han anat
creixent i tant ell com jo ens reco-
neixem, hi ha un autèntic diàleg
entre paraula i gest».
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Els creadors de Non Solum estrenen dijous
al Temporada Alta 30/40 Livingstone


ARXIU PARTICULAR

L’Associació Gènere i Gèneres de Manresa participa al Mujheroes 2011, quarta edició del projecte expositiu col·lectiu
itinerant d’art femení, que se celebra a Barcelona, que promou La Casa Amarilla i que es va inaugurar divendres passat (a
la fotografia), en el marc del Dia Internacional contra la violència de gènere. Enguany, s’han seleccionat sis artistes
d’arreu i una part del col·lectiu Gènere i Gèneres: Àngela Falcó, Anna Cayuela, Anna Crespo, Elisabeth Salat i Eva Soto. La
mostra es pot veure al Centre Cívic Convent de Sant Agustí (c. Comerç 36) fins al 18 de desembre.



«Mujheroes» s’inaugura amb la participació d’artistes de Gènere i Gèneres

TONI ALBIR/EFE

El grup Els Catarres, que ha arrasat el 2011 amb la seva cançó Jenifer,
gràcies a les xarxes socials i a la descàrrega lliure de la seva música, treu avui
a la venda un CD (Discmedi Blau), amb 13 cançons i unes caràtules
personalitzades, al preu d’uns 10 euros. Els cinc nous temes del CD també es
podran descarregar gratuïtament. La banda actua divendres a la sala Stroika.



Els Catarres treuen CD i divendres actuen a Manresa

GERONIMO STILTON. EL MUSICAL
Autor: Geronimo Stilton (Elisabetta

Dami). Guió: Enric Llort. Compositor i
director musical:Manu Guix. Direcció:
Àngel Llàcer. Repartiment: Marc Pociello,
Enric Cambray, Lloll Bertran, Marina Pastor,
Enric Boixadera, Maria Cirici, Óscar Jarque i
Anna Ferran. 26 de novembre, Teatre
Kursaal. Manresa

s impossible restar indi-
ferent davant el ratolí més
popular dels darrers

temps. Que Geronimo Stilton. El

musical s’iguali en nombre de ses-
sions programades amb musicals
adults com Hoy no me puedo le-
vantar o Mamma mia! deu voler
dir alguna cosa... a banda de l’ex-
cel·lent campanya de comunica-
ció i màrqueting de l’espectacle.

La fórmula podria ser senzilla:
una producció impecable per co-
brir mancances escèniques i ac-
torals; però a Geronimo Stilton
no cal. La sofisticada i acurada po-
sada en escena no amaga una
base sòlida i solvent: els seus in-
tèrprets. Des del darrer fins al pri-
mer, la presència i eficiència es-
cènica dels personatges és indub-
table, encapçalats per un tot ter-
reny com Geronimo Stilton (Marc
Pociello) acompanyat en el des-
envolupament de la història per un
divertit Scribacchinus Scribacc-
hius (Enric Cambray) o una mal-

destre bruixa Stria (Lloll Bertran).
Però seria injust oblidar-ne cap:
formen un grup homogeni. La
principal basa d’un muntatge amb
uns efectes escènics que afegeixen
vigor a l’obra. Però aquest no és el
motiu pel qual centenars de nens
van atrets al teatre; la qualitat es-
cènica i tècnica deu atreure els
adults, però què hi troben els més
petits? Senzill: una gran proximi-
tat amb els personatges amb una
història d’aventures captivadora.
L’heroi del llibre ha saltat a l’esce-
nari però també salta amb facilitat
cap a la platea i és real: els dóna la
mà, el poden tocar, parlar amb ell,
ajudar-lo i saludar-lo. La millor fór-
mula per integrar l’espectador a
l’espectacle. En un segon pla, per
a l’espectador més petit, quedaran
els encerts en les cançons, les re-
ferències... El que té al davant és viu
i real i el més important, li agrada
i el manté atrapat durant dues
hores a la butaca.

É



UN SALT A LA PROXIMITAT

Assumpta Pérez

TEATRE CRÍTICA

Sergi López i Jorge
Picó proposen humor,
tennis i antropologia

Jorge Picó i Sergi López, ahir, es confessen deixebles de Jacques Lecoq

ACN

Breus

L’escriptora Ana María Moix ha
guanyat el II Premi José Luis Gi-
ménez-Frontín, que concedeix
l’Associació Col·legial d’Escrip-
tors de Catalunya (ACEC). Assa-
gista, narradora, traductora, poe-
ta i editora, Moix rebrà avui el
premi en un acte a l’Ateneu Bar-
celonès. El guardó, de caràcter
honorífic, distingeix una figura
del món literari que hagi destacat
per haver contribuït a l'acosta-
ment entre cultures.
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Ana María Moix rep
avui el premi José
Luis Giménez-Frontín

DISTINCIONS

Ken Russell, el director britànic
de Los demonios, Mujeres enamo-
radas o El mesías salvaje va morir
diumenge als 84 anys. Russell,
nascut el 1927 a Southampton
(Regne Unit), va començar la seva
carrera a la BBC i va realitzar al-
gunes de les pel·lícules més con-
trovertides i violentes de les dèca-
des de 1960 i 1970. Mujeres en-
amoradas, una adaptació del 1969
de la novel·la de D. H. Lawrence,
va generar una gran polèmica per
una escena en què els actors Alan
Bates i Oliver Reed es barallen
despullats. Russell va ser candidat
a l’Oscar. La darrera producció
per a Hollywood va ser La pasión
de China Blue.
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Mor Ken Russell,
director de «Mujeres
enamoradas»
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