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Joel Minguet i Borja Espinosa comparteixen copes i decepcions vitals.
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Balla el present, és l’únic que existeix!

Les modes (fins i tot les modes
coreogràfiques) vénen i van. Però
les danses folklòriques tradicionals
són immunes a aquests vaivens:
sempre són allà, com una mena de
símbol que remet a un pensament
primitiu que estigui inscrit també
en nosaltres des de sempre, i
que per això mateix no segueix
el ritme de les modes passat-

geres. Així doncs, el performer
i coreògraf italià Alessandro
Sciarroni –que, per cert, el 28/3 a
les 12h, presenta també ‘Joseph
Kids’, una versió per a públic
infantil del solo ‘Joseph’ que tant
d’èxit li ha proporcionat– creu que
la dansa folk reinterpretada al seu
aire constitueix el millor vehicle
imaginable per –dit en paraules

seves– “oblidar el passat i no
imaginar el futur”. Tal com ell
ho veu, per evitar que el futur
s’assembli massa al passat, cal
concentrar-se en el present. Ben
mirat, això té quelcom d’impos-
sible, perquè ja sabem que el
present no deixa de ser un futur
que de seguida (allò de vist i
no vist) ja s’ha transformat en

passat. Però aquest impossible
és precisament el que intenten
enxampar els ballarins d’aquest
espectacle que ja fa tres anys
que causa furor allà on es
representa. I que, per ancorar-se
del tot en l’ara, i tot partint de
la dansa tradicional tirolesa
coneguda amb el nom de ‘schu-
hplattler’ –aquella en què els
ballarins no paren de colpejar-se
tota l’estona les cames i les
sabates amb les mans–, es basa

en un seguit de repeticions
hipnòtiques sobtadament
trencades per pauses i mirades
que de vegades sembla com si
estiguessin mesurant el buit.
I tot, per intentar no moure’s
del present. ‘FOLK-S, WILL YOU

STILL LOVE ME TOMORROW?’

D’ALESSANDRO SCIARRONI. DATA:

27 I 28/3. LLOC: MERCAT DE LES

FLORS. LLEIDA, 59. METRO: POBLE

SEC (L3). TEL.: 934 261 875. PREU:

16€. HORARI: 20.30H.

Els espectacles nascuts per
tenir una existència itinerant
recorrent espais poc conven-
cionals pràcticament sense
maletes continuen en ratxa.
I després que elsAnimals de
companyia hagin deixat d’anar
de pis particular en pis parti-
cular i els Petits monstres ha-
gin deixat de saltar de terrat
en terrat, ara és als dos prota-
gonistes del segon espectacle
creat i dirigit per Paul Berron-
do que els toca trobar un bar
acollidor per anar-hi a prendre
copes durant una bona tem-
poradeta, sense necessitat de
moure’s cada nit de bar en bar.
I el bar escaient l’han trobat al
Teatre Romea, que els obre les
portes d’aquest espai dins del
seu cicle Off Side. La veritat és
que aquests dos no es poden
queixar, si tenim en compte
que el primer cop que es van
presentar en públic, fa cosa de
mig any i per uns pocs dies, va
ser al saló del Reial ClubMarí-
tim Barcelona, amb unes fan-
tàstiques vistes del port.
Tot un luxe, si tenim en

compte que el lloc en què su-
posadament es troben aquests

RAMON OLIVER

PAUL BERRONDO S’INSTAL·LA AL CICLE OFF SIDE DEL TEATRE ROMEA PER CONVERTIR-NOS EN

PARTÍCIPS DE LA TROBADA ENTRE DOS PERSONATGES MASSA ACOSTUMATS A ANAR A LA DERIVA

Si Springsteen parlés
català, cuinaria paelles

han anat armant els personat-
ges que els toca defensar tot
partint de molta improvisa-
ció i molt de diàleg; la feina del
dramaturg ha consistit a do-
nar després a aquest material
una forma ben acabada.
I és així com ha anat crei-

xent aquesta tragicomè-
dia que, segons l’autor, s’ha
de servir tan freda com la
cervesa o el Waikiki Hono-
lulu (segons sembla, darrere
aquest nom hi ha el còctel ide-
al per riure’ns dels propis fra-
cassos) que beuen els prota-
gonistes. Per cert que els seus
somnis són tan diferents com
els seus gustos per la beguda.
L’un somia que Springsteen,
encara que canti allò de Born
in the USA, en realitat par-
la un català impecable, i està
convençut que donant-li uns
quants consells el Boss podria
cuinar unes paelles per lle-
par-s’hi els dits.
L’altre, més que un somni, té

un malson: us imagineu tro-
bar-vos de cop al bell mig d’un
gran camp esportiu fent d’àr-
bitre (en el seu cas, d’àrbitre
d’un partit de futbol americà),
però tenint alhora plena cons-
ciència que vosaltres, d’arbi-
trar, no en teniu ni la més mí-
nima idea? I no cal ser el Dr.
Freud per interpretar el mal-
son i deduir a partir d’aquest
que qui el somia està ben de-
subicat, ben fora de joc. Quel-
com ben similar al que li passa
al seu company de copes. Ara
cal saber si aquests dos nàu-
frags es salven l’un a l’altre o
s’ofeguen plegats.

dos individus que semblen dur
la paraula fracassat escrita al
front és un bar mig atrotinat
que també fa certa olor de fra-
càs; un bar d’aquests de barri
en què, a les hores de la nit du-
rant les quals es produeix la
trobada, les taules ja estan for-
ça més brutes que netes.

Improvisa que fa fort!
La primera experiència com

a dramaturg de Paul Berron-
do portava com a títolNedant
cap a la mar de la Xina, i tenia
quelcom de gran homenatge
a una pel·lícula mítica (la ver-
sió d’Ha nascut una estrella de
George Cukor) i a un nomenys
mític granmestre del teatre
nord-americà (el Tennessee
Williams de La nit de la igua-
na). Però, per a aquest segon
espectacle, Berrondo ha pre-

ferit triar una estructura més
lliure, més propera a unwork
in progress, en què ell ofereix
el punt de partida argumen-
tal i les dades bàsiques de tot
l’entramat i els seus dos actors

WAIKIKI HONOLULU

DRAMATÚRGIA I DIR.: PAUL BERRONDO. INT.: BORJA ESPINOSA, JOEL MINGUET.
DATA: DEL 27/3 AL 24/4. LLOC: HOSPITAL, 51. METRO: LICEU (L3). TEL.: 933 015 504.
PREU: 12-18€. HORARI: DV., 22.30H; DS., 22.45H; DG., 20H.


