
espectacles 21 DE DESEMBRE DEL 2012 81DIVENDRES

PREMIS DE DANSA

Els Dansacat 
distingeixen  
Lipi Hernández 
La tercera edició dels premis Dan-
sacat, organitzats per l’Associa-
ció de Professionals de la Dansa 
de Catalunya (APdC) i atorgats per 
votació popular, van reconèixer 
ahir la trajectòria de Lipi Hernán-
dez, el treball terapèutic de la dan-
sa que realitza Montserrat Iran-
zo i el talent emergent de Les fi-
lles Föllen. Els premis estan dotats 
amb 1.000 euros i una escultura 
de l’escola Traç.

BENEFICIS

‘Carmina o 
revienta’ suma 
664.062 euros
Carmina o revienta, la pel·lícula de 
Paco León que es va estrenar si-
multàniament a internet, DVD 
i sales, ha guanyat l’aposta de la 
rendibilitat. Cinc mesos després 
de ser estrenada suma 279.531 
espectadors i una recaptació de 
664.062 euros, cosa que ha portat 
León a afirmar que la seva mare, la 
figura en què s’inspira el film, «ha 
aconseguit més en la lluita contra 
la pirateria que la llei Sinde».

  

  

La visita de l’àngel pertorbador
CRÒNICA Ramon Simó dirigeix amb bon pols la recuperació de ‘Ball de titelles’ al TNC

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

A
mbiciosa producció per re-
tre homenatge a la figura 
de Ramon Vinyes (Berga, 
1882-Barcelona, 1952). 

L’estrena de la seva obra Ball de titelles 
ha estat rebuda amb curiositat i inte-
rès. El primer muntatge professio-
nal a Catalunya de l’esperpèntic text 
del qualificat per García Márquez 
com a «savi català» acaba d’aterrar 
amb una bona acollida a la Sala Pe-
 tita del Teatre Nacional de Catalu-
nya, tot i que no és una peça de gran 
calat.
 El Nobel colombià, deixeble de 
Vinyes a Barranquilla, on va residir 
durant anys el dramaturg de Berga, 
es va inspirar en l’obra a l’escriure el 
seu conte Un señor muy viejo con unas 
alas enormes. Per això no és estrany 
que es consideri aquest català com 
un dels precursors del realisme mà-
gic que es dibuixa també en aques-
ta producció. La història ha estat 
posada en escena amb bon pols per 
Ramon Simó, que s’ha mantingut fi-
del a la idea original i li ha aplicat 
tocs fellinians.
 El muntatge exhibeix una nota-
ble càrrega crítica contra les institu-
cions i personatges que ostenten el 

poder, i els ubica al bordell d’un po-
ble de muntanya. Una bona metàfo-
ra de la societat republicana del seu 
temps. El punt àlgid del vodevil ar-
riba quan la nit de Nadal una cria-
tura antropomòrfica (fantàstic Nao 
Albet) cau abatuda al costat de la ca-
sa que regenta Madame Remei (una 
gran Mercè Pons, atractiva, elegant i 

manipuladora). 
 Les forces vives de la localitat 
que són al local disfrutant de l’he-
donista oferta assisteixen atònites 
a l’aparició del pertorbador àngel 
ferit, però aviat comencen a manio-
brar per treure partit d’una situació 
que els incomoda mentre el poble, 
fora del bordell, espera conèixer el 

verdader abast d’aquest miraculós 
 succés.
 El notari (Jordi Martínez), l’alcal-
de (Òscar Rabadan), el representant 
de la dreta (Jordi Banacolocha) i el de 
l’esquerra (Francesc Luchetti) coin-
cideixen, entre altres, al prostíbul, 
on també arriba el capellà (Pep Jové), 
acompanyat de les púdiques dones 
dels esmentats personatges, en la se-
va idea d’exorcitzar el, segons ell, su-
posat dimoni.

EXCÉS D’HISTRIONISME / La madame en-
senya el camí de l’amor a la criatura 
i li talla les ales, però entre les habi-
tants de la casa només Endolada 
(Daniela Feixas) ajuda el misteriós 
personatge a sortir de l’embolic 
abans que acabi acceptant la seva in-
tegració al món terrenal.
 El repartiment funciona correc-
tament, encara que hi ha moments 
en què hi ha un excés d’histrionis-
me que desvirtua el rerefons dramà-
tic de l’àcida comèdia. A més a més, 
també s’ha de tenir en compte la di-
ficultat de moure 19 actors entre la 
recarregada escenografia de Quim 
Roy. Però el muntatge sobre l’obra 
d’un autor avançat al seu temps es-
tà prou ben fet per valorar positiva-
ment la seva recuperació. H

33 Nao Albet i Mercè Pons, en una escena de l’obra de Ramon Vinyes.
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