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La secció Cabaret del Círcol Maldà (els dilluns, a les 21 h) ha organitzat per aquest mes de juny
una trobada amb una de les tradicions més arraigades de la cultura popular illenca: les rondalles.
"Des d'Els Pirates ha estat sempre un projecte latent fer alguna cosa sobre les Rondalles
Mallorquines. Com que fer nosaltres la creació s'anava allargant, hem demanat a Catalina Florit
que ens ho prepari. I ja les tenim aquí", ha dit Adrià Aubert, director artístic del Maldà, aquest matí
en roda de premsa.

La Catalina ha preparat un cicle que respon al títol de 4 mirades sobre la tradició oral de les
Rondalles Mallorquines, perquè ha encarregat a quatre directors molt diferents que n'escullin una i
la preparin. Seran quatre sessions en forma de lectures dramatitzades "més dramatitzades que
lectures", a les que no gosen dir teatre perquè no han tingut massa temps per a l'assaig. Ella
mateixa ha escollit els actors. És, per tant, una companyia creada per a l'ocasió. Els directors són
Joan Manuel Albinyana, Assun Planas i dues sorpreses: Joan Yago i Carlota Subirós. Cada
director tindrà només una setmana per preparar les Rondalles (de dilluns a dilluns) amb els
intèrprets, que són Antònia Jaume (Nies); Salvador Miralles, Catalina Florit i Àlvar Triay. Els
podrem escoltar els dilluns 15, 22 i 29 de juny i el 6 de juliol. I per reforçar el tarannà de Cabaret,
conviden a una postfunció amb sobrassada i altres embotits mallorquins. Ei: ho hem tastat i està
molt bo!

Les Rondalles es consideren la forma literària més famosa i popular de l'illa de Mallorca. Van
sorgir com a contes que s'han anat traspassant per tradició oral de pares a fills durant moltes
generacions, fins que Mossèn Antoni Maria Alcover en va aplegar al voltant de 250 en 24 volums,
a partir del. S. XIX. Posteriorment es van gravar i avui ja existeixen en CD. Una de les
característiques és que conserven l'idioma original, és a dir un mallorquí ric i arcaic, ple
d'expressions populars. Els actors i el mateix Adrià Aubert, de mare mallorquina, han recordat que
quan eren petits "les reclamàvem perquè enganxaven. Aquí es coneixen poc per això trobem que
és important reivindicar-les, donar-les a conèixer i fer-les vives", diu Aubert. Hi abunden
personatges fantàstics, l'humor escatològic... motius que fascinen, normalment, els nens: Els
personatges estan molt ben dibuixats, creen misteri, desapareixen... i tu has de pensar què els
passa. Això Shakespeare també ho feia, el seu teatre és ple de personatge que desapareixen.
Atrapen perquè estan tractades de forma passional, amb principis bàsics", continua.

En principi estan pensades per als menuts, "però nosaltres les fem per als grans. Són relats molt
desenfadats, que van de la cosa més absurda a la més quotidiana. De vegades són terrorífics, de
vegades políticament incorrectes, o màgics, bèsties, despreocupats, sàdics... Tenen un imaginari
peculiar que barreja les volades surrealistes amb coses cruels. Fer-ho per a grans ens permet
potenciar-ho. Però tot des de la normalitat. N'hi ha moltes, n'hem escollit un petit tast perquè les
coneixeu", diu la Catalina. El format de conte no impedeix que tingui un fons. "Per exemple, una
parla de la por. Quan ets petit només veus la por. De gran t'adones que la por és la
desconeixença. Hi ha moltes coses que no entens fins que et fas gran", diuen. A cada sessió se
n'explica només una, però té una durada aproximada de 1 hora. Per a l'Àlvar Triay "Les Rondalles
són teatre pur, perquè necessiten un explicador de històries i un receptor".

ELS ESPECTACLES



El cicle s'anomena Al cel mos vegem tots plegats. Això és perquè a les Rodalles es van repetint
moltes frases en totes, i molt sovint s'empren les mateixes al principi i al final. "És molt maco veure
com es va repetint el patró que, en el fons, el provoca la cultura.", diuen. Normalment acabaven
així: "... i si no són vius, són morts. Al cel mos vegem tots plegats!" Cal saber que cada rondalla té
un bo i un dolent i que els herois són pro-antiherois, que parlen força de Déu Antoni Maria Alcover
era capellà- però no sempre en clau de creient: hi ha algun renec o alguna frase feta...

Ens han avançat que Carlota Subirós dirigirà la Rondalla Es raïm del rei moro; Joan Yago ha
preparat la coneguda A Mallorca- Martí Tacó i l'Assun Planas ha escollit Sa madona que va fer por
al dimoni. En llegiran trossets, les explicaran al públic, les parlaran entre ells, es ficaran a la pell
dels personatges... ja ho veurem! "L'important és crear les imatges a l'imaginari de l'espectador",
diuen.

L'escenografia evoca tres imatges que et traslladen al món rural mallorquí. Una figuera de moro,
unes finestres obertes molt mallorquines, un gall... "Em vaig inspirar en el cartell, que mostra dues
caderneres dins d'un blau. He utilitzat colors blaus i blancs i veurem una figuera de moro, unes
finestres obertes molt mallorquines, un gall, la lluna i estrelles, les caderneres... He procurat que
seguin colors frescos, que van bé al format Cabaret", explica Elionor Sintes.

Calendari:

15 de juny. Direcció: Joan Manuel Albinyana

22 de juny. Direcció: Carlota Subirós

29 de juny. Direcció: Joan Yago

6 de juliol. Direcció: Assun Planas

Bé, doncs: Al Maldà mos vegem tots plegats!


