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ARTS ESCÈNIQUES

‘Marabunta’ omple d’energia la sala Latino

El clown Guillem Albà protagonit-
za un espectacle d’humor junta-
ment amb la nova formació The All
In Orchestra. Marabunta enceta la
temporada de teatre a la sala Lati-
no del Teatre Principal.

en un joc cabareter en el qual també
participen els músics Martí Soler
(bateria), Edgar Gómez (trombó),
Iñaki Marquiegui (baix), Roc Albe-
ro (trompeta), Manu Estoa (guitar-
ra) i Albert Comaleres (saxo), inte-
grants també d’altres grups, d’Hotel
Cochambre a Jorge Drexler.

Humor sense llengua
Marabunta és la cara oposada a l’úl-
tim espectacle d’Albà, Trau. Aquell
muntatge, estrenat l’any passat, te-
nia més ingredients de teatre visu-
al i poesia escènica que humor. El
que sí que comparteixen, però, és la
poca importància de la paraula, una
estratègia per poder atreure públics
de tots els orígens i alhora obrir-se
les portes a sortir de gira, a l’Estat o
a l’estranger. “La veu no és impor-

tant. Parlo amb una barreja d’idio-
mes però és un joc, no cal enten-
dre’m. La idea és que l’obra pugui
anar més enllà de la Latino i que l’idi-
oma no sigui una barrera”, afirma.

Malgrat això, sempre obrirà l’es-
pectacle i el tancarà una cançó can-
tada en català. Tots els temes són
originals, i alguns són obra de la mú-
sic Anna Roig o el guionista Pau Es-
cribano. “Hi col·labora gent amb qui
he anat treballant. Com vaig fer amb
Jango Edwards a Sketchofrenia.
Agafo aquell bagatge i hi torno a ju-
gar, amb un altre color. Està més
madurat, agafa el pes de l’experièn-
cia d’aquests anys”, afirma Albà. Pe-
rò l’objectiu és el mateix: “Humor
boig i absurd perquè la gent vingui
i desconnecti”. A les prèvies, la ma-
quinària còmica ha funcionat.e

LAURA SERRA

BARCELONA. Marabunta és la pri-
mera proposta que sorgeix del di-
rector artístic del Teatre Principal,
Toni Albà. Va suggerir al clown Gui-
llem Albà que ideés un espectacle
per estrenar-lo a la sala Latino i
l’actor va convidar sis músics a l’es-
cenari. El resultat és un espectacle
d’esquetxos d’humor que escau a
un espai, avui tenyit de daurat i ve-
llut vermell, a mig camí del teatre
de Pastorets i el cabaret d’època, on
el públic està molt a prop de l’esce-
nari. L’obra s’estrenarà aquest di-
jous de Sant Esteve i estarà en car-
tell com a mínim tot el mes de ge-
ner, diversos dies a la setmana (els
horaris, consultables online, els es-
tableixen sobre la marxa a mesura
que es comprova l’acceptació de la
proposta).

Després de col·laborar durant
anys amb l’orquestra d’animació de
carrer Always Drinking Marching
Band, Guillem Albà dirigeix a Mara-
bunta un espectacle que reprèn el fil
del clown absurd del seu primer
muntatge, Sketchofrenia (2008), i hi
suma una nova formació de sis mú-
sics actuant en directe, The All In
Orchestra. L’esquetx teatral se su-
ma a l’energia desbordant de la fan-
fàrria. Tot i que per a la Latino han
ajustat els tempos a una actuació en
sala, Marabunta està pensat per po-
der-se representar també en carpa
o al carrer.

“Hi ha molta improvisació i joc
amb el públic”, explica l’artista de
Vilanova i la Geltrú. L’obra no té ni
tema ni cap fil argumental. Ell fa de
mestre de cerimònies i alhora es
transmuta en diversos personatges,

Guillem Albà i The All In Orchestra estrenen companyia i espectacle de ‘clown’ al Teatre Principal

PALLASSO AMB BANDA
Guillem Albà i una nova orquestra de sis músics a

escena prometen un espectacle energètic i ple
d’humor. TEATRE PRINCIPAL

Una sala petita
consagrada a l’humor
Aquest dilluns al vespre es va cele-
brar a la sala B del Teatre Princi-
pal, rebatejada com El Latino Tea-
tre, una festa d’inauguració de la
temporada d’arts escèniques que
dirigeix Toni Albà. Van mostrar
tastets dels seus xous l’humorista
Pep Plaza, el duo Mali Vanili (que
des del novembre hi tenen en car-
tell Mali Vanili, lo nostre no funci-
ona), Eduard Biosca (que també hi
està interpretant el senyor Bohi-
gas a El pensador de barra lliure) i
la companyia de Toni Albà.
Aquests són alguns dels noms que
passaran per la sala aquest any.

Cabaret
“Hi ha molta
improvisació
i joc amb
el públic”,
afirma
Guillem Albà

‘Aaart!’: un espectacle
intel·ligent i entretingut

circenses fonamenta tota una posa-
da en escena, la de l’espectacle Aa-
art!, que de la senzillesa en fa vir-
tut i en el qual l’humor, els equili-
bris i el joc constant dels intèrprets
estan carregats d’energia positiva,
de sorpreses i de moments de gran
bellesa.

Malgrat que a la història de la pin-
tura el tema del circ ha estat tocat
per grans pintors (de Picasso a Re-
noir, Toulouse Lautrec i Seurat), no
són aquests els quadres inspiradors
de l’espectacle, sinó obres d’art con-
temporani en què la figura es des-
compon i que no van ser inspirades
per la temàtica del circ. I això és un
segon encert de la idea primigènia,
ja que permet una llibertat, una re-
cerca allunyada de la reproducció fi-

del i prenyada d’una imaginativa
aproximació visual.

Els intèrprets passegen per les sa-
lesdelmuseuieslliurenaferelsexer-
cicis que els provoca veure peces de
Leonardo da Vinci, Màlevitx, Georg
Baselitz, Arcimboldo, Egon Schiele i
Joan Miró. De fet, això va passar re-
alment: durant la creació de l’espec-
tacle van visitar la Fundació Miró, i el
resultat es projecta en l’últim núme-
rodelafunció,quepernosaltresesta-
ria, potser, més ben situat al principi.

D’allà en va sortir una escena re-
alment imaginativa, amb equilibris
sobre cubs de fusta apilats en una
forma humanoide. Tot plegat, amb
un equilibri còmic molt ben resolt.
I és molt seductor el número de cor-
da en què Irene Estradé vola amb
suavitat i harmonia i construeix una
dansa aèria sobre música clàssica,
una banda sonora molt atractiva,
com en tot l’espectacle. Aquest Circ
d’Hivern pot fer molta carrera arreu
de Catalunya. S’ho mereix.e

Estudi de les proporcions del cos humà de Leonardo
da Vinci inspira un dels números d’Aaart! COMEDIANET

Circ d’Hivern: ‘Aaart!’
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En el circ contemporani
el concepte és com el fil
argumental de l’espec-
tacle. La idea de Xavier
Erra, també director i

escenògraf, per a la divuitena edició
del Circ d’Hivern, rovell de l’ou del
circ català, és realment brillant i el
resultat francament bo. Barrejar el
món de la pintura amb els exercicis

Crítica


