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CRÍTICA JORDI BORDES

iu el dramaturg Marc Artigau que
ha volgut distanciar-se dels seus
referents de Harold Pinter, Lluïsa

Cunillé, Martin Crimp a Arbres i aprofundir
en un món més poètic, volàtil i alhora obses-
siu i que la paraula sigui l’element terrenal en
una escena en què els personatges es dissolen
com la neu. Es transformen en homes invisi-
bles per moments. Ambla qual cosa la refe-
rència de l’espai i, sobretot la temporal, es di-
fumina a gust de l’espectador.

L’arrencada és típicament un conte del Pe-
re Calders fosc, o de Kafka: un home que,
sense ell pretendre-ho, es torna invisible. Viu
aparentment i persegueix persones però nin-
gú no el veu. No sembla que tingui gana, ni
son. Però se sent sol i busca la manera de tor-

D Conte de Calders que
fa olor d’un fosc Poe
nar a figurar en el seu entorn, sense èxit. De
seguida, l’acció al bosc, l’accident, la recupe-
ració a l’hospital i la relació malaltissa entre
els tres personatges li dóna un aire d’Edgar
Allan Poe. Hi ha una maldat intrínseca en
aquests éssers vulnerables. Artigau practica a
escena l’exercici de la realitat irreal, juga amb
la perspectiva i aboca el símil de l’escala Pen-
rose (que va practicar Escher). En comptes
d’escales que poden pujar o baixar, segons
des d’on es miri, vénen a ser tres personatges

que són alhora arbres i heures que ofeguen
un altre arbre, en un triangle de relacions
malaltisses.

No és un treball d’investigació com sol
presentar La Virgueria. No és una peça cons-
truïda, pacientment, a partir de la recerca del
tema que preocupi i per anar muntant una
dramatúrgia que desarmi l’espectador (com
seria el cas de L’hivern al cos, 180º de cel o El
pes del plom). Si en el primer cas reflexionava
sobre la pèrdua d’una filla, en el segon, sobre
la pèrdua de la llibertat, en una presó; i l’úl-
tim, sobre la forma d’atacar el mercat de l’ar-
mament. La Virgueria també ha treballat
textos compromesos que han servit de pont
entre un creatiu i un altre. Així, també tenen
Si avui és diumenge, demà és dijous o Paisaje

La desena edició d’El Més Petit de Tots demostra
l’interès creixent de l’art escènic per als més menuts

l teatre sembla un hàbitat reservat al
públic adult o a les aventures de la
canalla dels 6 als 12 anys. El Més Pe-

tit de Tots, que va començar el 8 de novem-
bre, s’acaba aquest diumenge i ha compartit
programació internacional amb produc-
cions pròpies. S’ha realitzat en deu munici-
pis. La complicitat de les sales és indispensa-
ble per poder disposar de companyies estra-
ngeres i també d’un programa compartit de
disseny. Eulàlia Ribera, la directora de La Sala
i del festival, se sent satisfeta que en totes les
sessions s’exhaureixin les localitats. El nou
medi que proposa el festival és de privilegi:
petita capacitat d’espectadors al voltant de la
proposta, asseguts en coixins i seguint al
mil·límetre l’acció de l’intèrpret i la reacció
de la canalla.

Nens de 2 a 5 anys van assistir a la funció de
la companyia francesa Ak Entrepôt, amb En-
tre deux pluies (Entre dues pluges), al Mercat
de les Flors, la setmana passada. Si van aten-
dre a l’entrada al ball en què una fina pluja
mullava les pedres negres arrodonides i pla-
nes instal·lades quasi religiosament en un
quadrat perfecte, l’atenció va anar caient a
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mesura que avançava un moviment catàrtic,
magnètic, hipnòtic, absorbent. El minima-
lisme no està renyit amb els més menuts però
necessita una contínua comunicació. El joc
de saltar per les pedres, de fer-hi una rotllana
i de jugar amb la pedra diferent va fer riure,
però es van distanciar quan el pla es va tras-
lladar a un quadre que reproduïa els movi-
ments executats a terra, moments abans. Sí
que va capturar l’atenció dels adults.

Dilluns passat, a l’escenari del Teatre Prin-
cipal de Sabadell, dos ballarins entraven a
una piscina inflable. Nens de P3 (de la classe
dels Veterinaris) preguntaven, en veu baixa,
si no necessitarien flotadors. L’espectacle
Primo trasllada el moviment a un medi gens
convencional: l’aigua. Des de les finestres
d’aquell element inflable, es podien veure els
cossos amplificats i, sobretot, les reaccions en
forma d’onades, corrents i minibombolles
que tenyien l’aigua d’imatges insòlites. Una
altra invitació a somniar, i a deixar-se portar
pels corrents, que va atrapar l’atenció dels
adults però que va acabar cansant els petits
alumnes. Un espectacle poètic, visual, amb
un tractament idoni de l’espai, la música i la

llum, però al qual li falten reclams més direc-
tes perquè la canalla se senti interpel·lada.

On sí que hi ha interacció directa és a Au-
papá, segurament una peça més senzilla
d’aparells però molt més efectiva. Al contrari
que la resta, si al principi la canalla no es veia
amb cor de mirar pels forats del cub, al final,
no en volien marxar. I és que la ballarina ha-
via jugat amb ells, sempre amb una música
amb veu humana present. La peça es repeteix
aquest cap de setmana i, si hi ha nadons, se’ls
permet pujar sobre dels 9 metres quadrats
perquè hi gategin pel sostre transparent. La
sorpresa de veure una mare a sota és, diuen

CARTELLERA
PENDENT

Sabadell
La Sala:
Latung Lala (22.11)
Principal:
Entre deux pluies
(23.11)

Barcelona
Mercat de les Flors:
Aupapá (21 a 23.11)
Little night (21.11)
Baboo experience (22 i
23.11)

Olot
Principal:
Primo (23.11)

St. Cugat del Vallès
Teatre Auditori:
Baboo exp. (23.11)

Tordera
Teatre Clavé:
Planeta Ka (22.11)

Tarragona
Teatre Metropol:
Meu jardim (21 i 22.11)
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sin casas, dos retrats terribles sobre els de-
semparats (sigui a l’Àfrica en una cua per re-
bre aliments o sigui a les ciutats, víctimes del
mercat negre i la policia). Arbres és un món
molt més intuïtiu, que no denuncia cap in-
justícia però explora en la soledat, el desig, la
part fosca de cadascú i els ancoratges on qui
més qui menys procura agafar-se per no cau-
re en el buit de l’oblit, d’una certa immorali-
tat, de la mort més ignorada.

Una peça amb tantes preguntes sense res-
postes com es vulguin trobar, enrevessada,
enigmàtica, que transporta l’espectador a un
espai íntim i fosc, del qual cal valentia per vo-
ler-ne sortir. I caminar amb fortalesa, cons-
cient que l’abisme personal és sempre una
pertorbadora amenaça. ❋

ARBRES
La Virgueria
Autor: Marc Artigau i
Queralt
Direcció: Aleix Fauró

Intèrprets: Isis Martín
Carmela Poch
NorbertMartínez
Dia i lloc: Divendres,
14 de novembre (fins al
30) a la Sala Beckett.

vui es fa un col·lo-
qui, després de la
funció, amb l’equip
artístic.

A

els artistes, inexplicable.
Ribera augura que, més enllà de la con-

centració d’espectacles per a aquest festival,
els teatres aniran incorporant progressiva-
ment espectacles de proximitat per a aquest
públic tan específic. Però no és només el ti-
pus d’espectacle, en què preval molt la qua-
litat, un món obert i abstracte, sinó la cali-
desa amb què es preparen les sessions. La
necessitat que l’acollida sigui efectiva. Que
s’entri a l’espai com qui ho fa en secret,
d’amagat, en un silenci fèrtil d’imaginació.
El teatre explora sempre més enllà de les
fórmules establertes. ❋

Ballar pel pedregar.
La ballarina Séverine
Gouret intervé en un
escenari ple de pedres
arrodonides, en una
mena de jardí zen.
FESTIVAL EL MÉS PETIT
DE TOTS

Salvador Espriu vist per Lluís Danés
l meu poble i jo és un espectacle que s’endinsa a la Guerra Ci-

vil a través d’una acurada selecció de poemes de Salvador Es-
priu, passat pel tamís del director Lluís Danés. La música i la
paraula es donen la mà en un espectacle esfereïdor, de gran
potència visual, que pretén contextualitzar l’obra d’Espriu en
relació a les experiències personals dels que varen patir les in-
justícies d’un règim totalitari que va governar Espanya amb
mà de ferro durant 40 anys. La música en directe, la veu de Dí-
dac Rocher, la ballarina Anna Marín i l’actriu Noe Padró, in-
teractuaran amb videoprojeccions on les personalitats com
Lluís Llach, Pep Guardiola, Sílvia Bel o Mònica Terribas, entre
d’altres, faran seves les paraules de Neus Català, Salvador Puig
Antich o el president Lluís Companys.

EL MEU POBLE I JO
Lluís Danés
Lloc i dia: Teatre Monumental de Mataró, diumenge a les 18 hores.

Dramatúrgia del treball circense silent
a Central del Circ programa per demà Sinestèsia, un recull

dels exercicis que preparen les companyies residents a la Cen-
tral del Circ, reordenades pel director Òscar Valsecchi. La si-
nestèsia és l’associació de percepcions que els sentits connec-
ten, com escoltar les olors, veure la música o assaborir el tacte.
Hi intervindran els artistes Julie Bergez (contorsió), Tommaso
Panagrosso (joc amb objectes), Amer Kabbani i Blito (Pablo
Javier Domichovsky) (mans-mans), Lucas Elias i Ania Burac-
zynska (perxa xinesa) de la companyia Les Sardines en Boîte,
Quim Giron (equilibri i contorsió) de la Companyia Animal
Religion, Sira (cèrcol) de la Companyia Capicua, amb la músi-
ca de Lorenzo Azzaro (músic).

SINESTÈSIA
Companyies residents de la Central del Circ
Direcció: Òscar Valsecchi
Lloc i dia: Al Maldà, fins al 9 de novembre

Un dinar centenari
a companyia La Ruta 40 presenta una peça insòlita al Círcol

Maldà. A escena, se succeeixen els noranta dinars de Nadal de
la família Bayard. Noranta trobades familiars que tot i semblar
repetitives, marquen el pas del temps d’una saga familiar. Es
veuen els canvis en els costums i hàbits d’una part de la socie-
tat americana en el canvi del segle XIX al XX, en una peça tea-
tral singular, carregada d’humanitat, humor i tendresa.

EL LLARG DINAR DE NADAL
La ruta 40
Autor: Thornton Wilder
Direcció: Alberto Díaz
Lloc i dies: Al Círcol Maldà fins al 7 de desembre.
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AGENDA D’AUTOR J.B.

MEDEA MATERIAL
MEDEA
Projecte Vaca

ins del Novembre
Vaca es presenta
una versió trans-
gressora del mite.
Medea és la super-
vivent d’una traïció
contra la qual es re-
bel·la traspassant els
seus propis límits.
Posada en escena de
gran plasticitat i ex-
pressió corporal
que sedueix l’espec-
tador i el transporta
a través de la trans-
formació catàrtica
de la protagonista.

Adaptació i
dramatúrgia: Robert
Torres i Heiner Müller
Intèrprets:Montse
Alcoverro, Ton Grass i
Juliette Louste
Lloc i dia: Fabra i
Coats, avui a les 20 h

D

Un dinar, 90 capítols. La ruta 40 presenta fins al 7 de desembre al
Maldà les trobades nadalenques d’una família americana.R. BLANCH


