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Una escena de Bienvenido a casa, que avui es representa a El Canal de Salt

La Capitana. Homenatge
a Carmen Amaya

Lloc i data: TNC (30/X/2013)

JOAQUIM NOGUERO

Xavier Albertí imprimeix estil al
TNC en una línia que uneix
avantguarda amb el més profund
respecte a la tradició. El teatre no
només ha tancat les ferides del
conflicte amb Flotats: dimecres,
de cop, Albertí va ficar al TNC
Carmen Amaya i Sebastià Gasch,
La Chana i Mayte Martín, Ana
Maria Moix i Guinjoan, a més de
recuperar per a la dansa catalana
Ramon Oller. La gala, doncs, no
pot ser considerada massa llarga
per ningú, malgrat les seves tres
hores. L’espera d’anys ho valia.
La diversitat de mirades amb

què s’aborda a La capitana el lle-
gat d’Amaya és el més clar reco-
neixement del geni de la bailao-
ra. El coreògraf contemporani
Ramon Ollé firma l’aproximació
més feble: la seva tova estilitza-
ció més o menys manierista del
flamenc, el seu plantejament de
digest biogràfic abordat a partir
de tòpics narratius i sentimentals
no representen la ferocitat i la no-
vetat que pretén retratar. Ara bé:
la resta està a l’altura.
Rocío Molino queda molt

lluny del taloneig d’Amaya, però
no ho pretén: l’originalitat de la
seva aportació és de cintura cap a
dalt, amb un braceig cubista i fe-

rotge, amb la seva precisió i un
registre avantguardista. Amb ai-
xò fa justícia a les ruptures
d’Amaya en el ball femení fla-
menc. En aquest sentit, Molina
s’apunta amb personalitat pròpia
a la renovació que han suposat
bailaors com Galván o Marín. En
el cant,MayteMartín és el millor
equivalent de la bailaora cata-
lana: veu femenina per a una viri-
litat sòbria, els matisos instal·lats
al tall del nervi, força i lirisme en
nu absolut: pura veritat! I quin
altre homenatge a Amaya es per-
tinent d’un compositor que no
passi per la percussió? Guinjoan
precisa demoltsmúsics per acos-
tar-se a la possibilitat de matisos
percussors de la bailaora. I així
fins al final de festa, amb la força
de peus de Jesús Carmona.
Però el millor de la nit va arri-

bar fora de programa. Albertí en
persona ho anunciava comun re-
gal immens. L’aparició estel·lar
de La Chana, els millors peus del
flamenc, al costat dels d’Amaya,
la més completa renovadora del
taloneig des de Catalunya. Amb
les ròtules desfetes, va ballar asse-
guda. Però la seva energia, el seu
esperit, el seu sentit, la seva ex-
pressió, com si el ball la posseís,
van posar drets el públic. Va
ballar amb sentiment, i amb una
capacitat per als jocs i matisos en
el ritme que ja voldrien molts
joves. En alentir el toc fins a dei-
xar-lomorir, el TNCva emmudir
i la platea es va aixecar com una
molla. Amb La Chana vam sentir
Amaya de veritat. Perquè, tot i
que no es coneguessin, a Catalu-
nya potser es balla diferent. Ho
diu La Chana.c

JUSTO BARRANCO

Barcelona

U
n espectacle que
en són dos. Una
obra amb molt
d’humor negre
queutilitza l’estè-

tica de David Lynch –inclòs el
temade l’home elefant– i d’Ing-
mar Bergman, i per a la prepa-
ració del qual els seus intèr-
prets han realitzat fins i tot ta-
llers d’hipnosi. Una peça que és
una tragicomèdia però, sobre-
tot, diuen els seus creadors, un
joc, una experiència teatral. Es
tracta deBienvenido a casa, una
producció de la jove compa-
nyia uruguaiana Pequeño Tea-
tro deMorondanga que intenta
mostrar les múltiples cares de
la realitat i que reflexiona so-
bre la nostra peculiar manera
de veure el món. Una peça que
aterra avui i demà al festival
Temporada Alta, a la Factoria
ComaCros de Salt, i que podria
arribar en uns mesos a la carte-
llera barcelonina.
Això sí, necessitarà d’un es-

pai ben peculiar. Perquè, per
començar, l’obra es representa
en dues sessions: a Salt se’n pot
veure una avui i una altra de-
mà, o bé demàdissabte totes du-
es seguides. Dues parts l’ordre
de les quals en aquest cas sí que
altera el resultat: al cap i a la fi
els 14 membres de la compa-
nyia, que creen conjuntament
les peces, volien abordar el te-
ma de la simultaneïtat i mos-
trar que “no tot el que es veu és
real i que sempre hi ha un altre
punt de vista per a la mateixa
cosa”. Dues parts que giren en-

torn d’una història rocamboles-
ca, encara que, assegura Gusta-
vo Suárez, un dels vuit actors,
en realitat la història és “una
anècdota”, perquè “l’important
és aprofundir en la connexió
entre l’actor i l’espectador”.

Dit això, explica succinta-
ment l’inici de la trama, apun-
tant que “el públic mai no hau-
ria de perdre l’esperit de co-
mèdia”, que a més els ajuda a
generar l’empatia necessària
amb l’espectador. “Quatre per-
sones es reuneixen en un apar-

tament a fi de suïcidar-se per-
què la vida no és bona, i decidei-
xen raptar el germàDown d’un
d’ells perquè hi participi, però
s’equivoquen i porten l’home
elefant, que resulta ser especta-
cularment sensible i els arruïna
el pla. Però com he dit això és
l’anècdota i el que és bonic és la
relació amb l’espectador, un es-
tat de llibertat i connexió amb
l’altre: hi ha consciència que és
un joc i depèn de l’espectador
si vol jugar amb nosaltres”, diu
Suárez. Un joc que, en aquest
cas, reconeix, “aprofundeix en
la misèria humana, en l’enveja,
els personatges són humana-
ment mesquins”, assenyala.
Com apunta una companya de
repartiment, “el tema de l’ho-
me elefant funciona com una
analogia: la societat l’aïlla per
lletjor, però és d’una bellesa in-
terior enorme. Anemmatant el
més bonic que ens envolta”.c
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‘Bienvenido a casa’ mostra les múltiples cares de la realitat a Salt
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