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Molt abans del boom de
l’envàs, on vas, l’autor i di-
rector Àlex Mañas va des-
cobrir l’ambició de The
Mamzelles en un concert a
Luz de Gas. Exalumnes de
l’escola Eòlia, i estudiants
de l’Institut del Teatre, ar-
riben al debut de demà al
vespre al Poliorama sent
receptives a les casuali-
tats. Aquest musical, que
es programa en segona ho-
ra després del T’estimo,
ets perfecte, ja et canvia-
ré, preveu l’estada fins al
28 d’abril. En clau de co-
mèdia, els personatges de
The Mamzelles debaten
entre la veritat i la menti-
da. Pel debut teatral, han
triat, doncs, la mentida.
S’han tret, això sí, la per-
ruca de look de fa dècades
que les caracteritza.

My Sweet Country és el
retorn de Mañas al musi-

cal després del seu Què
amb Manu Guix i Àngel
Llàcer (2007). Fruit d’im-
provisacions amb les ac-
trius, han creat tres perso-
natges que podrien tenir
la clau per a esdevenir les
salvadores del seu país.
Quin? Un d’indefinit que
pot ser des de Grècia fins
als Estats Units, comenta

Mañas. Les tres noies, que
aspiraven a ser presenta-
dores de televisió de pro-
grames del cor de tarda,
acabaran entrant en una
xarxa de prostitució d’alt
standing i establint con-
tacte amb les forces vives
del país, entre les quals, el
mateix president. Passen
de l’austeritat del seu barri
al luxe més indecent.

L’obra arrenca al men-
jador d’un pis, quan elles
es plantegen si han de fer
públic els secrets que han
descobert en aquestes tro-
bades furtives, amb amor
inclòs. Sense voler trans-
metre un missatge revolu-
cionari, els personatges
fan una revolució rosa i un
punt ingènua, una mena
de “terrorisme naïf”, des-
criu Mañas: “Tot es diu de
l’esperança”, cosa que fa
que el públic empatitzi
amb uns personatges que,
d’entrada, provoquen re-
buig. L’obra es representa

en castellà (la llengua en
què habitualment escriu
Mañas i amb la qual van
despuntar a parlar els per-
sonatges arran de les im-
provisacions, apunten les
tres actrius).

El dramaturg planteja
algunes preguntes en el
text, com ara relativitza el
que avui s’entén per auste-
ritat a Occident. La crisi,
hi és, ocultadament, sense
especificar a quin territori
es refereix el country del
títol. També és una cons-
tant, per als girs drama-

túrgics, el joc entre la reali-
tat i la ficció, entre la veri-
tat i les mentides. Potser
menteixen per fer-se veu-
re i ser famoses. La incòg-
nita no es resol, d’entrada.

Música en directe
The Mamzelles, alterna-
ran ara els concerts (dis-
sabte van actuar a Reus i
divendres, a Granollers
presentant el disc Que se
desnude otra) amb el tea-
tre. El muntatge inclou
una desena de temes com-
posats per les actrius amb

el suport de Mañas. Elles
confessen que han presen-
tat algun tema en els con-
certs en directe. I no ama-
guen la seva voluntat de
gravar un disc amb els deu
temes del My sweet coun-
try, cosa que avala el mèrit
de les cançons, que no es li-
miten a projectar les emo-
cions d’un muntatge con-
vencional. En l’obra són
les noies que toquen en di-
recte la guitarra i l’ukele-
le, els únics instruments
que acompanyen les tres
veus de les actrius. ■
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El grup de cançó, que es va fer mediàtic
per l’anunci d’‘Envàs, on vas’, debuta al
Poliorama amb una comèdia musical

The Mamzelles saltant al llit de la 104 de l’hotel Internacional, ahir al migdia ■ IDA

Àlex Mañas es
va captivar pel
trio fa un any
en un concert i,
ara constata el
seu bon olfacte

Ahir al migdia, sovintejava
la canalla que es movia amb
els palmons de Rams per la
plaça del Poble Espanyol. La
festa religiosa va coincidir
amb el tancament de la sise-
na edició del Festival de Tite-
lles i de Teatre d’Objectes
(TOT). La nova direcció ha
apostat per un cartell limitat a
un sol cap de setmana amb
companyies de casa i una
sola residència artística: la
d’Animamundi. ■ REDACCIÓ
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Dia Mundial
del Teatre a la
plaça Universitat
Aquesta tarda hi ha festa a la
plaça Universitat pel Dia Mun-
dial del Teatre. Es representa-
ran fragments de La flauta
màgica, Variacions Dei Furbi,
Cuentos Cruentos, T’estimo,
ets perfecte ja et canviaré o
els acudits de Reugenio. El
manifest internacional és de
Dario Fo i el català és de Lluís
Pasqual. A les 8, hi ha una
xerrada al Romea del director
del Teatro de la Abadía, José
Luís Gómez. ■ REDACCIÓ

TITELLES

El Festival TOT
coincideix amb els
palmons de Rams

L’escriptor Javier Cercas con-
sidera que a Catalunya el cas-
tellà i el català tenen una con-
vivència “sempre conflictiva”.
Davant d’això, creu que cal
solucionar els problemes en
lloc d’“utilitzar-los política-
ment”. “El català no és de
l’Artur Mas ni meu, com el
castellà no és de Rajoy. Les
llengües són de tothom”, ha
afegit l’autor, que participa al
Saló del Llibre de París, amb
altres autors catalans. ■ ACN

Javier Cercas: “El
català no és ni
de Mas ni meu”
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La col·lecció d’art d’Antoni
Tàpies, amb obres de Miró,
Pollock, Kline, Picasso i peces
orientals, es veurà a l’exposi-
ció Tàpies. La mirada de l’ar-
tista, al Palazzo Fortuny de
Venècia, de l’1 de juny al 24
de novembre, coincidint amb
la propera Biennal d’Art.
També s’inclouran obres
d’artistes que retran tribut al
pintor com Antoni Llena, Gi-
useppe Penone, Perejaume o
Anthony Caro. ■ REDACCIÓ

La col·lecció de
Tàpies es veurà al
Palazzo Fortuny
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Públic a la plaça del Poble Espanyol, ahir al migdia ■ O.V.


