
guem amb la història de dues per-
sones que es veuen separades pels 
seus recels, per aquest mapa emo-
cional que cada un porta dins», as-
senyala Escurriola. Dos cantants i 
actors, Mariona Castillo i Alessio 
Arena, protagonitzen l’obra. Ells en-
carnen la parella protagonista que 

L’amor no és sempre un camí fà-
cil. Els somnis de felicitat en pa-
rella poden convertir-se en un au-
tèntic malson quan les pors i les 
incerteses afecten els seus mem-
bres. A(Murs), una paraula que so-
na com amors en francès però que 
porta incorporada la paraula mur, 
indaga en això en un musical de 
petit format que integra actors, 
músics i ballarins. «L’obra parla 
d’amors que són com una carrera 
d’obstacles, en què la parella ha 
d’anar saltant tanques per poder 
arribar a la felicitat», explica Míri-
am Escurriola, directora d’A(Murs). 
A love story. Aquest muntatge, que 
es representa al Versus fins al dia 
29, compta amb música original 
de Clara Peya, directora musical 
del projecte que interpreta en di-
recte la seva obra amb piano i sin-
tetitzadors. «Ella sola ja és un xou, 
té algun toc de Carlos Santos, és 
molt performer. No és important 

només quina peça toca, sinó com 
ho fa», diu la directora.
 A(Murs). A love story és el nou es-
pectacle del jove col·lectiu L’Era de 
les Impuxibles. El mateix equip que 
encapçala aquesta proposta va pre-
sentar al Versus Mrs Death. Un diàleg 
amb Espriu. «En aquesta ocasió ju-
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«Proposem un 
viatge emotiu
amb un codi 
contemporani»,
diu la directora

Amors, pors i murs
‘A(Murs)’ aborda amb dansa, música i teatre la crisi d’una parella que decideix anar a viure junta 
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33 Dos intèrprets d’‘A(murs). A love story’, durant un assaig de l’obra al Versus Teatre.
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decideix emprendre una vida sota 
el mateix sostre. Just llavors sor-
geix un mur entre ells, unes con-
tradiccions internes que s’expres-
sen mitjançant el ball d’Ariadna 
Peya i Guille Vidal-Ribas. «Els ba-
llarins expressen les diferents ca-
res dels personatges», explica la 
directora.

Barreja d’estils

Tant la música com la dansa de l’es-
pectacle són eclèctiques. La banda 
sonora beu del pop i del jazz, en-
tre altres. La dansa també integra 
elements de diversos estils, des de 
la contemporània fins a la urba-
na. «Proposem un viatge emotiu 
amb un codi contemporani. No és 
purament realista sinó que va més 
enllà, arriba a les entranyes per-
què la música i la dansa tenen una 
gran potència. Amb elles és pos-
sible accedir a llocs molt profunds 
de forma suggerent».
 L’espectacle compta amb una 
atmosfera íntima i un to poètic 
que es trenca quan surten a la pa-
lestra els clixés de l’amor. «Ens ri-
em d’ells en un número que forma 
part del nus de l’acció que és bas-
tant cabareter», reconeix Escurri-
ola, que qualifica tant la peça com 
les lletres de les cançons de «ca-
nyeres, iròniques i incisives». H
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