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21 ‘Dimecres’ 
diferents
3LAminimAL explora l’amor en un puzle 
d’escenes que varien d’ordre cada dia

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

C
ada dia, un Dimecres dife-
rent. L’atzar, en el joc de 
l’amor. És la proposta de 
la Sala Beckett amb el 

muntatge que Daniela de Vecchi i la 
companyia LAminimAL han constru-
ït a partir de l’obra de la menorquina 
Aina Tur. Un mosaic de les relacions 
d’un noi d’uns 30 anys (Xesco Pintó) 
amb 21 dones. Dones del seu passat, 
del seu present i també del seu anhe-
lat futur. Anna Berenguer les inter-
preta totes en les 21 escenes que, se-
guint l’efecte randomness, varien d’or-
dre en cada funció (una màquina 
amb boles el determina) en un mun-
tatge que, sorgit de l’Obrador de Dra-
matúrgia de la Beckett, incorpora la 
denominada dramatúrgia sistèmica 
de José Sanchis Sinisterra. 
  La narrativa ens situa en un aïllat 
casalot de Menorca on s’instal·la un 
escriptor per escriure una novel·la. 
Les muses l’han abandonat però la 
soledat el porta a escoltar-se a si ma-

teix i recordar les relacions passades i 
les somiades. «És la història d’una re-
lació sorgida de 21 més de diferents», 
explica l’autora, que va voler explo-
rar com «sorgeixen i s’alimenten les 
passions humanes més erràtiques».

UN BUCLE ESTRANY / A De Vecchi li va 
semblar que l’estructura repetitiva 
de Dimecres era ideal per sacsejar el 
text i aplicar la dramatúrgia sistèmi-
ca. «La conducta repetitiva del prota-
gonista permetia posar en pràctica la 
poètica sistèmica que hem desenvo-
lupat en muntatges anteriors. És un 
personatge atrapat en un bucle es-
trany, condemnat a arrossegar els 
seus errors de passió en passió, de de-
cepció en decepció», argumenta la di-
rectora.
 Per Pintó, que debuta als escena-
ris igual que Berenguer, encara que 
el text és sempre el mateix, «en cada 
funció les emocions canvien segons 
l’ordre en què transcorre la histò-
ria». Les permutacions de l’amor, a 
escena. H 

DRAMATÚRGIA SISTÈMICA A LA SALA BECKETT

El Port de la Selva q SonarKids, 
el festival creat per Sónar per al 
públic familiar, va tornar aquest 
cap de setmana a la platja del 
Port de la Selva, a la Costa 
Brava, amb un programa de 10 
actuacions musicals gratuïtes i 

dos dies d’activitats repartides per 
tot el poble, en què van participar 
unes 5.000 persones. Entre les 
propostes, Les Aromes de la 
Cuina, un joc olfactiu ideat pels 
germans Roca, d’El Celler de Can 
Roca, recentment escollit com el 

millor restaurant del món.  
El festival va incloure un taller  
per a discjòqueis, una activitat  
de pintura amb tocadiscos  
com a suport principal i les 
divertides figures per pintar  
de Pintatelotu.

SONARKIDS / CARLOS COLLADO

SONARKIDS ANIMA EL PORT DE LA SELVA


