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Laca,plomesidaurats
The Chanclettes celebren 15 anys amb ‘Gold’, un repàs a la seva trajectòria
explicada amb el TúrmixPlayback. De la Muntaner volen cap a les Canàries

Teresa Bruna
BARCELONA

Esbojarrades i sensates, frí-
voles i capficades, transcen-
dents iabsurdes,provocado-
res i angelicals, glamuroses
i un pel (del pit) xavacanes...
Així de contradictòries són
TheChanclettes,queaquest
2009celebren15anysd’em-
provar-seperruquespersor-
tir a escena. Han començat
l’aniversari a la Sala Munta-
ner amb Gold, espectacle
amb el qual tanquen amb
molt d’èxit, i estan a punt
d’emprendre la Canari Is-
land Tour 2009: “Tornarem
morenets ianiremaveure la
Moreneta”, diuen. Aquestes
dones de cabells crespats i
vestits cenyits són Andreu
Cayuela, Josep Coll, Josep
MariaPortavella iRamonde
Segarra.

Gold s’alimenta de re-
cords personals i col·lectius:
“Volíem tancar els 15 anys
amb un resum de la nostra
trajectòria compartit amb
alguna novetat. Però nosal-
tres no som els mateixos i
elsgagshodelaten.Pertant,
els hem fet un lífting, ho
hem enganxat de manera
diferent i hem fet vestuari
nou”, explica Portavella, di-
rector d’aquesta perfor-
mance escènica. S’organit-
zaperblocsd’unany,saltant
endavant i endarrere sense
ordre cronològic. Una pan-
talla reprodueix una efemè-
ride de l’any, com un No-Do,
i, tot seguit, una altra imat-
ge explica el que feien The
Chanclettes: “A tots ens
agrada recordar. Repassem
un esdeveniment de Catalu-
nya, un de l’Estat i un del
món i l’intercalem amb els
nostres”. Que no són pocs:

dos premis, 9 espectacles,
17 festivals de teatre, apari-
cions televisives, especta-
cles en viu...

Lapantallatambémostra
altres successos més antics,
que relacionen amb l’actua-
litat, com el president Macià
proclamant la República:
“Ésunamaneradedirqueel
poble català ho tenim difícil.
Mira si fa anys que ho va in-
tentar i mira com estem!”,
explica Portavella. Un altre
és el cotxe de Carrero Blan-

co: “La imatge em fa gràcia.
Tots la tenim al cap i no exis-
teix, és un dibuix animat.
Fixa’t que es veu com el
cotxe entra i fa el tomb des
de l’altra banda de l’edifici.
No és possible, és una recre-
ació perquè la gent ho en-
tengui”, puntualitza Porta-
vella, també tècnic d’imatge
isoqueconeixbéel tema.Hi
han col·laborat Núria Feliu,
Pasqual Maragall i Júlia
Otero, de bon rotllo, i han
utilitzat desenes d’imatges

d’altres famosos. No tots en
surten ben parats. Al Fede
Losantos se l’empassa
l’aigua del vàter.

Goldmanté latradiciódel
TúrmixPlayback, un llen-
guatge escènic complex que
s’han inventat i els ha carac-
teritzat sempre. Confeccio-
nen un argument original a
partir de talls de discursos,
paraules, cançons i fets,
amb veus reals i reconeixi-
bles “Nosaltres vam comen-
çar. Ara tothom posa talls de

veu, la tele, la ràdio... Vaig
veure la Beyoncé cantant el
Remena nena!”, assegura.

El TúrmixPlayback té la
dificultat que no permet cap
botifarra ni cap error: “Ens
salva que, si t’equivoques, el
text surt igual i reprens de
seguida.Lagrandificultatés
en el ritme: si et lleves lent,
et sembla que corre massa i
s’ha d’empaitar!”. Però l’en-
xampen. Són professionals
amb molta ploma. I això no
és una contradicció! ■

The Chanclettes han començat a celebrar els 15 anys a la Muntaner amb èxit. Ara marxen, però la festa acaba de començar i la pensen fer durar ■ RAMON BOADELLA

“El poble català
ho tenim difícil.
Mira si fa anys
que Macià ho va
intentar i mira
com estem”


