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Estètica del
poca-solta
La companyia Nozomi 700 presenta una mirada
desenfadada i còmplice del col·lectiu Dau al 7

ón fills valents del Barribrossa. El
col·lectiu Nozomi 700 ja ha fet expo-
sicions artístiques, transportades a

l’escenari sobre moviments de la història
de l’art. Han parlat del Cabaret Voltaire, del
Manifest groc, i de Ten tips. Ara són a la sala
Frégoli de La Seca recuperant Dau al 7, un
espectacle que contextualitza el moment i
les raons de com neix un cor-
rent artístic a Catalunya en un
banc de plaça Molina, a la Bar-
celona dels tristos i foscos anys
40. Joan Brossa n’és el princi-
pal instigador i Joan Ponç, el
pintor més identificat, tot i que
Tàpies i Modest Cuixart també
figuressin a la nòmina. En vista
d’un panorama desolador, no
va ser gaire difícil per a aquests
entusiastes artistes sumar-se al
corrent surrealista i al dadais-
ta, negant tot allò de realisme
que hi podia haver en els seus
personatges escènics i pictòrics
i traient els monstres que, sen-
se saber-ho, els naixien a les
mans. El treball presenta cinc
peces de Joan Brossa, algunes
tan increïbles com les pensades
per a un únic espectador, amb
nom i cognoms, Joan Prats.
Brossa pensa en personatges
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que s’arrosseguen per terra, en una de les
peces. És una metàfora de com vivia la cul-
tura catalana? Per a Nozomi 700 pot ser
tant això com la voluntat d’aconseguir una
estètica poca-solta de Brossa. Trencar els
motlles perquè amb res estaven conformes
però fent-ho amb una mirada entre tràgica
i còmica. El moviment buscava inútilment

la setena cara d’un dau. Seria
com buscar el 13 de copes.
El muntatge, que està en car-
tell només fins aquest diu-
menge, és un bon exercici di-
dàctic. Perquè, 70 anys després
d’aquelles trobades més o me-
nys constants i fortuïtes a les
nits i matinades de plaça Moli-
na (tots hi vivien a prop i aca-
baven topant-se), ja es pot mi-
rar amb distància el mite i
qüestionar-lo. Si va ser un mo-
viment consolidat o de casua-
litat. També és bona hora per
decidir quin paper va desen-
volupar cadascú. De Tharrats,
per exemple, la producció de
Nozomi prefereix parlar-ne
com a editor que, més tard,
s’autoerigiria com un puntal,
tot i que les darreres revistes
les fes a esquenes dels que les
havien parit: Joan Brossa, Ar-

nau Puig, Joan Ponç...
Certament, és qüestionable que calgui

fer cinc peces tan inclassificables i de ritme
nul. Que calgui allargar la dona de fer fei-
nes netejant (escenari i passadís). Però
aquesta certa incomoditat (no necessària-
ment amable) és un dels elements revulsius
d’aquell moviment als quals cal ser fidels.
Per una altra banda, els actors Maria Do-
noso, Pau Bou, Miquel Segovia i Jordi Sa-
nosa juguen a fer-se la guitza a escena.
D’una manera còmplice, ho diuen a l’au-
diència que els escolta. Són moments fres-
cos molt ben trenats per relativitzar tant de
viquipedisme. De fet, la referència a la mare
i a la família és un gest bonic i simpàtic que
trenca amb la frontera entre actriu i perso-
natge. És d’una frescor que desarma com la
d’El Pont flotant. Finalment, Els assistents,

Ara, el cos
La desena edició del
Barribrossa, que està a
punt de desplegar-se, vol
teixir relacions amb la
poètica del cos. Picasso i
Brossa en van ser uns
investigadors. Aquest
festival resisteix, molt
implicat al barri de la
Ribera, per rellegir els
moviments artístics més
influents de
l’avantguarda del segle
XX i la seva relació amb
la cultura popular. 
Salvador Távora, de La
Cuadra de Sevilla, o
Vicente Escudero en són
noms propis.
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El moviment
buscava,
inútilment, la
setena cara
d’un dau. Seria
com buscar el
13 de copes.
Nozomi 700
manté aquesta
recerca avui

Una Nàpols
frenètica en
un teatrí
El manipulador Gaspare
Nasuto treballa a partir de
la música d’arrel napolitana
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e cara a la paret aquells que pen-
sen que els titelles de porra són,
simplement, una cursa entre l’he-

roi (més o menys bon jan o desvergonyit) i
els malvats (siguin gossos desaprensius, ca-
çadors aprofitats o la mateixa mort, que
busca donar-se més importància). Evident-
ment que el personatge Pulcinella de Nasu-
to se les heu a bufetades d’anada i tornada
amb tots aquests personatges de clatellada
sorollosa però, al darrere (o a sota, perquè
els personatges es disputen el triomf en un
teatrí alçat) hi ha uns contrapunts arrelats
en la tradició que podran agrair aquells que
coneguin àmpliament aquella cultura i
que, per a la resta de mortals, esdevé un
material d’un gruix ambigu que denota di-

D ferents ritmes, maneres d’entendre i abor-
dar la psicologia d’una fusta que, nova-
ment, per l’encant del titellaire, cobra una
ànima ben humana.

El Pulcinella de Nàpols és la primera
baula d’aquest corrent de titelles que, be-
vent de la màscara de la commedia dell’arte,
s’atreveixen a narrar històries (més o me-
nys intranscendents) a partir d’uns perso-
natges tipus. La Teresina, l’enamorada de
Pulcinella, és l’única que guarda un cos es-
tilitzat de fusta (no es manipula amb els
dits posats al guant sinó fent-la voltar amb
un agafador que li permet fer voleiar faldi-
lla i braços. Pulcinella no treu la llengua
descarat, volent gaudir de totes les corbes
de la seva aimada, però bé que un s’ho pot
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l’última peça de la corrua de Dau al 7, és
una invitació a recuperar el carrer. Brossa
trigaria, ben bé, 30 anys a poder gaudir
d’espectacles al carrer a Tàrrega, despla-
çant-se amb la cadira a les espatlles. En la
funció animada de diumenge passat, algun
espectador espontani va creure que es trac-
tava d’un grup que demanava la voluntat
fent gatzara entre el Born i Santa Maria del
Mar. Es veu que els hi va donar 50 cèntims!
per a incredulitat dels actors.

El treball escènic, fresc i desinhibit, amb
tipus d’interpretació ben dispars (des d’un
cert naturalisme casolà fins a la exageració
més tràgica) es completa amb un laboriós
vídeo de Sergi Sandua que evoca aquells
monstres i aquella realitat tan fragmentada
i desproporcionada com personal i aleatori
va ser el bienni d’existència de Dau al 7.

Inclassificable
Nozomi 700,
sent coherent al
moviment de Dau
al 7, explora per
un teatre sense
fronteres, entre
divertit i
desinhibit,
trobant
connexions amb
el públic. LA SECA

imaginar... És un personatge barrut, amb
punts d’una valentia folrada per la igno-
rància. El joc de manipulació és d’orfebre-
ria. La velocitat amb què l’un pren el gar-
rot a l’altre i com de la baralla n’extreu
una peça musical a base de percussions de
fusta (que, en ser de diferent material do-
nen notes variades) mereix un reconeixe-
ment. També la capacitat de fer que la mà
del Pulcinella tremoli, un exercici de mol-
tes hores de vol dins del teatrí. Amb un
italià afiblat per la llengüeta, la història té
potència per les arrels. Diuen que a Nà-
pols si els preguntes que és un Pulcinella,
ells responen que Nàpols. I si llavors els
preguntes per la ciutat, contesten que com
un Pulcinella. Frenètic. Amb arrels. ❋

PULCINELLA
Direcció: 
Gaspare Nasuto
Intèrprets:
Gaspare Nasuto
Data i lloc: Diumenge
5 d’octubre a la Sala
Moragas del Born CC

rrenca la
programació de
titelles que fa una
recerca entre el
Puxinel·li i les
versions de cada
ciutat europea

A

iu el Teatre defensa un tipus d’espectacle que
desperti la inquietud de la canalla i que tam-
bé interessi els pares. Conviden a viure una

experiència de la canalla amb activitats concretes
(passejar per dins del teatre, per exemple) i sempre
promovent que els actors surtin a donar la mà al ves-
tíbul del teatre, acabada la funció. Tot i que hi pugui
haver referències a títols clàssics, Viu el Teatre (que
també és un dels impulsors del Mini Grec) aspira a
fer una posada en escena valenta, molt propera a les
preocupacions d’avui, sovint amb temes com la ve-
llesa i la mort, poc habituals en els cartells familiars.
Aquest any, el personatge literari creat per l’actriu
Àngels Bassas, Patatu, substituirà l’encarregat del tea-
tre, aquell entusiasta i nerviós personatge dels últims
anys. En Patatu (un personatge del qual la temporada
vinent es farà un musical a Viu el Teatre, si tot va bé)
acollirà el públic i li donarà nocions de l’argot i les
anècdotes teatrals.

L’equip de Viu el Teatre celebra aquest any la seva
desena temporada al Teatre Poliorama de Barcelona.
Com a novetat del curs, Viu el Teatre arribarà també
al teatre acabat de renovar del Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona. Programaran espec-
tacles interactius per a nens (de 0 a 3 anys) i de nous
formats (a partir de 3 o de 7 segons la proposta) des
del 14 de desembre fins al 22 de març.

Pel que fa a programació, destaquen els retorns es-
perats d’El follet valent (octubre) o El petit Dalí i Pla-
neta Tumàcat (març). Destaca la música de Zoom-
watts(novembre) i L’aventura del Jazz amb La Vella
Dixieland (festa de cap d’any a les 12 del migdia). La
Joventut de La Faràndula torna amb una Blancaneus
amb 45 actors (abril i maig). Màgic és Somnis de sorra
i revolucionari Un conte de Nadal ideat per Ivan An-
drade amb Fermí Reixach de Scrooge. ❋

V

Versions exigents
de teatre familiar

ELTEATREVISCUT J.B.

En ‘Patatu’ festiu.
Diumenge va
arrencar la desena
temporada amb una
festa al Poliorama,
amb el personatge
literari de mestre de
cerimònies. JORDI
BOIXAREU
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