
espectacles 15 DE NOVEMBRE DEL 2013 63DIVENDRES

ESTRENA A LA PLANETA DE GIRONA ABANS DE FER TEMPORADA A LA BECKETT

Cristina Clemente explica que a 
la seva família moltes decisions es 
prenien en assemblea cada dijous. 
No ho afirma de forma expressa pe-
rò aquí hi pot haver l’origen de Con-
sell familiar, l’obra que presentarà 
demà al Temporada Alta, a la sa-
la La Planeta de Girona, i que farà 
temporada des de dijous que ve a 
la Sala Beckett. Clemente compta 
amb el suport d’un gran còmpli-
ce en la direcció com és Jordi Casa-
novas, l’incansable dramaturg de 
Vilafranca del Penedès que anun-
cia una aturada en la seva activitat 
escènica passat aquest muntatge.
 Casanovas afirma que una pe-
tita història pot ser extrapolable a 
un entorn global. Així passa amb 
Consell familiar, explica, on l’argu-
ment mostra una família que ha 
educat els seus dos fills sota els cri-
teris d’una democràcia. «Tot amb 
la idea que visquin en el millor dels 
mons possibles», diu el director. 
Aquests pares es van educar en un 
ambient repressor i no volen repe-
tir l’esquema.
 Aquest ecosistema que sembla 
ideal s’enfonsa quan l’Aina (Geor-
gina Latre) vol tenir una habitació 
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Democràcia en família
Jordi Casanovas dirigeix ‘Consell familiar’, de Cristina Clemente, tragicomèdia amb 
fons polític H La trama presenta una llar que s’organitza com un sistema representatiu
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renovada. El que sembla una anèc-
dota es converteix en un qüestio-
nament del model, encara que la 
mou mantenir el seu confort. El 
Roc (Pep Ambròs) és el germà que 
tan aviat ho qüestiona tot com es 
beneficia de la democràcia fami-
liar. La rebel·lió provoca la por en 
els pares (Pere Ventura i Lluïsa Cas-
tell) davant l’abisme que se’ls pre-
senta. El Mark (Marc Rius), el nòvio 
alemany de l’Aina, és el cinquè per-
sonatge i contrapunt d’una «famí-
lia extraordinàriament mediterrà-
nia», puntualitza Casanovas. «Hi ha 
situacions còmiques a l’obra, però 
també de molt dramàtiques».

Projecte educatiu

Aquesta resistència paterna és, se-
gons el director, com la que es viu 
avui amb una generació que es re-
sisteix tossudament a canviar el sis-
tema. Família i política són temes 
capitals en una obra que s’ha anat 
forjant amb la participació d’alum-
nes d’ESO de l’Institut Príncep de 
Girona, pròxim a la Beckett.
 El projecte En Residència, de 
l’ICUB i el Consorci d’Educació de 
Barcelona, ha permès acostar els 
estudiants al procés de creació de 
l’espectacle. Al llarg d’un curs, Cle-
mente va participar cada diven-
dres en aquesta activitat escolar. 
«No es tractava que aprenguessin 
a escriure teatre, sinó que enten-
guessin el que fem. Així vam llegir 
parts de l’obra, vam parlar de po-
lítica, d’estructures familiars i van 
veure una funció». L’autora reco-
neix que l’aprenentatge en l’expe-
riència ha estat bidireccional. H

EL CLAN 
3El nòvio  
(Marc Rius), la 
filla (Georgina 
Latre), la mare 
(Lluïsa Castell), 
el pare  
(Pere Ventura)  
i el fill  
(Pep Ambròs).

Camut Band uneix claqué 
amb sons metàl·lics
3‘Sonoritats’ incorpora noves superfícies per al ball
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Camut Band estrena aquesta nit al 
Teatre de Salt Sonoritats, una propos-
ta que explora noves sonoritats com-
binades amb el claqué. «Fins ara ha-
víem treballat molt amb percussi-
ons africanes, i una mica de jazz. Ens 
venia de gust fer alguna cosa dife-
rent i vam descobrir que amb el so 
dels metalls ens anava bé. L’acer in-
oxidable produeix el so més agut, el 
ferro no tant i l’alumini sona greu. 
Això ens va obrir un món de possibi-
litats», destaca Lluís Méndez, músic i 
coreògraf, creador de la banda sono-
ra d’aquest espectacle. Hi toca el pia-
no al costat de Toni Español (bateria) 
i Jordi Grifell, un exballarí del grup 
recuperat a més com a cantant. 
 Dues figures del tap dance com 
Sharon Lavi i Guillem Alonso, que  ja 
va col·laborar en anteriors propostes 
de Camut Band com La vida és ritme, 

han participat en la creació de Sono-
ritats. Els ballarins porten micròfons 
a les sabates de claqué i el so que ge-
neren es processa per transformar-
lo en «so d’aigua, de plàstic o el que 
convingui», explica Méndez.

 Més enllà de les 
noves superfícies so-
bre las quals es ba-
lla, l’altra novetat 
del muntatge Sonori-
tats són tres ballari-
nes de claqué que en 
escena munten nú-
meros de conjunt o 
reduïts, juntament 
amb els altres qua-
tre intèrprets mas-
culins.
 Guillem Alonso i 
Sharon Lavi, dos nú-
mero u del ball del 
claqué, han contri-
buït a crear aquest 

muntatge que aprofundirà en les 
possibilitats de crear ritme amb els 
peus. Després de la seva estrena al 
Temporada Alta es veurà al Mercat 
de les Flors del 27 de desembre al 4 
de gener vinent. H

ESTRENA AL TEATRE DE SALT

33 Una escena de ‘Sonoritats’.
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