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‘Capas’ uneix 
acrobàcies 
amb humor 
i tendresa

M. C. 
BARCELONA

El premiat espectacle de circ en 
sala Capas desembarca per fi en 
un escenari barceloní. El Mer-
cat de les Flors acull aquest cap 
de setmana la jove companyia 
hispanoitaliana Eia. La mateixa 
personalitat dels intèrprets (cinc 
acròbates i un músic multinstru-
mentista) modula el contingut 
d’aquest xou familiar  que ja ha 
triomfat al Festival Trapezi, la Fi-
ra de Tàrrega i a l’off del festival 
d’Avinyó.
 «La clau de l’èxit de la nostra 
proposta radica en la sinceritat 
amb què hem abordat el nostre 
primer espectacle junts», expli-
ca Francesca Lissia, l’única dona 
del grup, originària de Sardenya. 
Capas parla del que uneix i separa 
un grup de persones, un micro-
cosmos social en què molts s’iden-
tificaran. «La dramatúrgia no és 
gaire explícita. Preferim que ca-
dascú es munti la seva pel·lícula 
a partir de diferents històries que 
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33Una escena de ‘Capas’.

deixen entreveure les capes que 
els humans ens posem a sobre se-
gons qui sigui el nostre interlocu-
tor», afegeix la intèrpret.
 No busquen el més difícil enca-
ra com passa en el circ tradicio-
nal. El seu objectiu és integrar 
les acrobàcies amb la música, el 
moviment i l’humor. Transme-
tre emocions a partir d’històries 
molt quotidianes, plenes de ten-
dresa i humor. «Tots hem partici-
pat en la creació de l’espectacle, 
hi ha molta veritat en ell perquè 
parteix de les nostres experiènci-
es», afirma. «Cadascú té una visió 
diferent i l’important no és que 
una primi sobre l’altra sinó saber 
integrar-les. Apostar per coses 
completament diferents ha do-
nat força i varietat a la creació», 
reconeix Lissia.
 A l’espai escènic, realitzat amb 
tan pocs mitjans com  molta ima-
ginació, destaca un enorme ar-
mari ple de sorpreses que dóna 
molt de joc. H

Shakespeare reinterpretat
3la directora mercè Vila Godoy actualitza ‘Somni d’una nit d’estiu’
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L
a comèdia Somni d’una nit 
d’estiu, de William Shakes-
peare, és la base de Somni, 
nou espectacle dirigit per 

Mercè Vila Godoy que va triomfar la 
temporada passada amb L’any que ve 
serà millor. Les ganes de fer un altre ti-
pus de teatre l’han portat a estrenar 
Somni a La Seca Espai Brossa (fins al 3 
de març), una obra de creació que 
adapta un clàssic del qual s’han fet 
múltiples versions.
 El muntatge compta amb un 
atractiu repartiment amb Neus Ber-
naus, Alba Florejachs –totes dues 
van actuar a L’any que ve serà millor– 
Isak Férriz, Òscar Muñoz, José Pé-
rez i Alba Pujol. «Els personatges de 
l’obra necessiten mirar més enllà i 
sentir la màgia de la vida. Deixar-se 
portar per l’esperit de Puck: desme-
lenar-se, oblidar-se de les seves pors i 
disfrutar de les relacions», diu Òscar 
Muñoz, que, com els seus companys, 
interpreta diversos personatges.
 «Fer un clàssic és un repte. Tenia 
ganes d’enfrontar-m’hi, de donar-ne 
la meva visió», afirma la directora, 
que juga a difuminar els límits entre 
realitat i ficció i hi ha inclòs diversos 
números musicals, assessorada pel 
saxofonista Dani Nel·lo. A Somni l’ac-
ció transcorre al local d’assaig d’una 
companyia teatral barcelonina que 
prepara Píram i Tisbe, un espai ideal, 
segons assegura la directora, per ju-
gar a intercanviar rols on conviuen 
tres mons: el dels enamorats, el dels 
artesans de la companyia teatral i el 
de les criatures del bosc encantat del 
text shakespearià.
 Somni ofereix una mirada actual 
del clàssic de Shakespeare de finals 
del XVI que parla de les tres fases de 

l’amor: l’amor compartit (Isak Fér-
riz i Neus Bernaus), les relacions di-
fícils en què un dels dos pateix al no 
ser correspost (José Pérez i Alba Pu-
jol) i l’amor madur (Oscar Muñoz i 
Alba Florejachs). La major part del 
text està escrita en prosa, tot i que 
també s’utilitza alguna cosa dels 
versos de l’obra original. «M’he ins-
pirat en el film Vania en la calle 42», 
reconeix la directora en referència 
a la pel·lícula de Louis Malle en què 
un grup d’actors assaja Oncle Vània, 
de Txékhov, en un teatre en ruïnes 
de la ciutat de Nova York.
 «Utilitzo la idea de la companyia 
teatral com a excusa per parlar de 
relacions i passions», afegeix Vila 

Godoy, que fa un any i mig que ba-
talla amb aquesta peça, realitzada 
a base d’un profund treball d’im-
provisació. «Ha estat un treball col-
lectiu, tothom s’ha implicat en el 
procés creatiu», ressalta.  «Hem re-
descobert els personatges amb una 
metodologia realment molt precisa, 
incorporant-hi coses de la nostra vi-
da i també descobrint maneres de re-
lacionar-nos treballant junts», des-
taca Florejachs.
 Col·laborar sempre amb la ma-
teixa gent és una cosa que procura 
fer Vila Godoy. «M’agrada fer-ho així 
perquè et permet establir una com-
plicitat sense límits», reconeix la di-
rectora. H
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«Ha estat un treball 
col·lectiu. Tots s’han 
implicat en el procés 
creatiu», diu Vila 
Godoy, la directora

SEGONA OBRA AMB TAQUILLA INVERSA A LA SALA BECKETT

La Sala Beckett torna a confiar en 
l’honestedat del públic estrenant 
una altra obra –Monsieur Apeine qui-
ere hacer amigos (balada conversacio-
nal)– sota la fórmula de la taquilla 
inversa. El públic paga (o no) el que 
consideri després de veure el mun-
tatge. Li va anar molt bé amb Si exis-
teix encara no ho he trobat, que va su-
perar en dos punts la mitjana habi-
tual de recaptació per cada entrada 
(d’11 euros a 13,3), i ara li toca a Pa-
blo Rosal (Barcelona, 1983), el jo-
ve autor i director del nou muntat-
ge, convèncer el personal amb una 

història sobre l’amistat i el «plaer de 
conversar i d’escoltar». 
 El mateix títol sintetitza l’obra: 
Monsieur Apeine (Xavier Serrat) ar-
riba a una plaça amb la voluntat de 
fer amics, en el sentit més primige-
ni i pur. «A partir del primer amic, 
comencem a existir», afirma Rosal. 
Apareixen altres personatges, pre-
sències al·legòriques (l’Enamorada, 
l’Estranger, la Soledat i el Celebrant, 
que encarnen Mònica Portillo, Lau-
ra López, Pasquale Bavaro i Bàrba-
ra Roig), i comença a parlar-los. «La 
conversa és una de les grans accions 
de la vida i s’està perdent», lamenta 
l’autor, que rebutja la falsa realitat 
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2.0. «Res que es coli en un ordinador 
pot ser veritat. Hi ha una obsessió 
per construir-nos identitats a Face-
book; són vies d’escapament». 

Sentiment poètic

Escrita des d’un «sentiment poètic», 
com la seva peça anterior (Anita Coli-
flor), Rosal se serveix d’un llenguat-
ge depurat per precipitar la seva 
protagonista a la recerca de l’amis-
tat verdadera. «L’obra és un mani-
fest d’aquella trobada encertada en 
què tot flueix en sintonia; hi ha un 
equilibri amb tothom: la naturale-
sa, la vida...», reflexiona l’autor, que 
ha concebut una proposta sincera 
especialment destinada als que «els  
agrada escoltar una conversa».
 Hi serà fins al dia 17 i el públic 
decidirà el seu valor. «Sembla una 
opció bonica que puguin disfrutar-
la sense la pressió dels diners; i sen-
se les trampes que suposen els des-
comptes a internet». H

El plaer de la conversa
El jove autor i director Pablo Rosal busca a ‘Monsieur Apeine quiere hacer 
amigos’ el sentit de l’amistat verdadera i la importància de parlar i escoltar

33Mònica Portillo, a l’obra.


