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Avishai Cohen
i la banda sonora
de les seves arrels

JAZZ

Avishai Cohen
BARTS (BARCELONA)
22 de novembre

OLGA ÀBALOS

El contrabaixista i compo-
sitor d’Israel Avishai Co-
hen tornava a Barcelona
davant d’un públic que el
va rebre amb entusias-

me i el cartell de sold out. Presenta-
va el projecte Avishai Cohen with
strings, en què ha aprofundit en la
recerca dels vasos comunicants en-
tre el jazz, la música clàssica i el fol-
klore mediterrani. El resultat ha es-
tat el disc Almah, que en directe es
completa amb altres peces d’origen
popular del seu repertori rearranja-
des per ell mateix per a un quartet
de cordes i l’oboista Yoram Lachish.

El concert va començar amb
l’evocativa Hayo hayta, recuperada
del disc Seven seas (2010), en què
Cohen va deixar tot el protagonisme
a les cordes i l’oboè durant cinc mi-
nuts com si volgués demostrar que,
a banda de comunicar a través del
contrabaix i la veu, en aquest espec-
tacle també ho fa a través dels ar-
ranjaments de melodies i ritmes
amalgamats d’influència hebrea i
àrab, com si fos un home orquestra.
El repertori va continuar amb te-
mes de caràcter folklòric com Pun-
cha puncha, Linda de corazón, More-
nika –que va conèixer gràcies a la se-
va mare, d’arrels sefardites– i On a
black horse, entre d’altres. En els bi-
sos va trencar la narrativitat acon-
seguida regalant-se un bany de mas-
ses amb intervencions en solitari al
piano i al contrabaix, i el hit Remem-
bering per petició popular. Va recu-
perar en part el fil en el segon bis
amb la inèdita i festiva Shumakak
amb tota la banda a l’escenari.e

Crítica

ARTS ESCÈNIQUES

Companyia de teatre jove
busca menjador per actuar

Menjador de casa. Quatre amics.
Sopar sorpresa. Aquesta situació
quotidiana només requereix una
escenografia realista. Animals de
companyia, una obra d’Estel Solé,
es presenta en pisos particulars.

gia d’Estel Solé, dirigida per Marilia
Samper (L’ombra al meu costat).

Després d’un primer cap de set-
mana d’èxit de representacions –al
menjador de casa d’una amiga, inte-
riorista, on van encabir unes tren-
ta persones per funció– aquest cap
de setmana és la periodista Elisen-
da Roca qui obre les portes de casa
seva en tres sessions més –amb en-
trades ja exhaurides–. Del 12 al 15 de
desembre faran parada a la Nau Iva-
now. I, després, la companyia inici-
arà gira per Catalunya, fent el salt de
casa en casa, amb un nou circuit de
programació alternatiu i un-
derground que és, precisament, una
de les singularitats de la proposta.
Programadors i particulars ja s’han
interessat a acollir l’obra, un teatre
low cost que connecta amb un pú-
blic àvid de viure una experiència
teatral no convencional.

L’origen de la proposta es re-
munta a un any i mig enrere. Es-
tel Solé és autora de dos poema-
ris i una actriu que ha sovintejat
la televisió (La Riera) i el cinema
(V.O.S.), però pràcticament no ha
tingut oportunitats al teatre. Ella
i quatre actors més (Eduard
Buch, Míriam Tortosa, Martina
Tresserra, Juanma Falcón) van
decidir arremangar-se i fabricar
la seva obra. Van reunir-se per as-
sajar i crear situacions, sense cap
apunt previ, com un exercici ac-
toral, seguint els sistemes de tre-
ball que proposen autors com Ra-
fael Spregelburd i Alfredo Sanzol.
Així van néixer els cinc personat-
ges protagonistes, sobre els quals
l’autora va escriure una història.
Després de presentar el text a
tres sales sense rebre resposta
positiva, mig any després van op-
tar per estrenar-la al marge,
aprofitant una escenografia na-
tural, i esperar el boca-orella.

Els racons de l’amistat
A Animals de companyia quatre
amics esperen, amb un sopar
sorpresa, una altra amiga que
torna a casa després d’un ingrés
en un psiquiàtric. Just abans que
arribi, un dels amics confessa un
secret que ha tingut lloc durant
aquest temps. L’obra reflexiona
“sobre el valor de la sinceritat,
de l’amistat, de què passa quan
una persona propera té un pro-
blema, de com actuem davant de
situacions que ens incomoden”,
diu Solé. “Quan algú es presen-
ta amb un problema de veritat,
greu, davant teu, la incomoditat
et pot bloquejar i fer que siguis

incapaç de preocupar-te re-
alment per l’altre”,

opina l’autora. El re-
trat de personatges

se suma al retrat
generacional i so-
cial d’una època
de crisi. Una re-
flexió quotidia-

na, un sopar que
podria passar a ca-

sa vostra. Només
necessiten cerveses

fredes.e

L.S.
BARCELONA. L’etiqueta de bohe-
mis, en el teatre, va a la baixa. Els
“fills de la crisi”, com en diu l’actriu
i poeta Estel Solé, han de jugar la
carta d’emprenedors si volen tenir
oportunitat de treballar. A falta de
propostes per actuar en un teatre,
van decidir inventar-se el seu pro-
pi projecte. I a falta de teatre per
presentar-lo, van optar per buscar
cases particulars per testar l’obra
entre amics. Aquest és el recorregut
que enceta ara l’espectacle Animals
de companyia, la primera dramatúr-

01. Una trentena de persones per funció són testimonis d’aquesta història de cinc amics
que es retroben en un sopar crític. 02. L’actriu, poeta i dramaturga Estel Solé. BERNI SOLÉ

‘Animals de companyia’, d’Estel Solé, crea el seu circuit

Conflictes
Per Solé,
l’obra planteja
“el valor de la
sinceritat i
l’amistat”
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