
  

  

Esperar sense 
esperança
CRÒNICA ‘Et vindré a tapar’ és un emotiu 
quadro femení de la immediata postguerra

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

h
i ha exercicis teatrals que 
creixen de forma admira-
ble des dels planteja-
ments més modestos, pe-

rò també ambiciosos. Aquest apa-
rent contrasentit s’explica en 
muntatges com Et vindré a tapar, de 
la Companyia )e( espai en construc-
ció. Aquesta creació col·lectiva es va 
forjar al centre cívic de Can Felipa 
del Poblenou, va passar al nou espai 
teatral alternatiu de La Vilella de Po-
ble-sec i ara La Seca-Espai Brossa li 
ha donat nova volada (en cartell fins 
al 12 de juliol) amb motius sobrats.
 Perquè Et vindré a tapar és una 
obra d’aquelles que es couen a foc 
lent i en què es mima en grau ex-
trem el contingut i la forma del que 
s’explica. La seva petita gran histò-
ria se situa en la immediata post-
guerra espanyola, a les Terres de 
l’Ebre, amb una dona jove que espe-
ra el retorn del seu marit del front 
republicà. «Esperar sense esperan-

ça és l’acte més heroic que hi ha», es 
diu a l’obra en una frase de terrible 
càrrega dramàtica. Així, decideix 
emprendre una incerta busca amb 
dues amigues davant la notícia que 
han vist el seu marit a l’altre costat 
del riu. Les seves companyes també 
són víctimes del conflicte, una viu-
da i l’altra amb el seu marit muti-
lat. Totes tres emprendran un viat-
ge, per moments fantasmagòrics i 
claustrofòbics però també còmics, 
cap a una tràgica realitat.

EFECTES MÀGICS / Et vindré a tapar es 
desenvolupa amb tan pocs mitjans 
com molt enginy. On no arriben els 
recursos ho fa un talent que perse-
gueix la complicitat de l’especta-
dor. Al costat de tres excel·lents ac-
trius (Maite Bassa, Montse Bernad i 
Blanca Solé), la violinista Roser Far-
ré posa des d’un racó un gran fons 
musical i desplega uns senzills i mà-
gics efectes sonors.
 Roger Ribó, el director artístic de 
la jove companyia que s’ha format a 

Londres, pilota una posada en esce-
na mesurada –en moviment i parau-
la–, despullada de tot artifici, sen-
zilla (solament en aparença) i molt 
de Peter Brook, en aquest sentit. Tot 
just tres maletes, unes americanes, 
unes camises i un llençol serveixen 
per traslladar-nos a una època molt 
fosca. La mirada aquosa, abatuda, 
de Montse Bernad, que encarna la 
jove que busca el desaparegut, re-
flecteix per si mateixa el drama de 
les joves viudes de la guerra civil.  H

33 Maite Bassa, Montse Bernad i Blanca Solé, a l’obra de La Seca.

JUSTIN P. BROWN

Roger Ribó pilota una 
jove companyia amb 
tres grans actrius i una 
posada en escena 
plena d’enginy
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Torna  
el Dia de  
la Música  
en Família

JUAN MANUEL FREIRE
BARCELONA

L’any passat, el festival Jardins de 
Pedralbes va tenir la feliç idea de 
celebrar el Dia de la Música amb 
una activitat familiar que servi-
ria, de passada, per saludar l’es-
tiu. Després de l’èxit de convoca-
tòria aconseguit llavors, aquest 
diumenge repeteix l’experièn-
cia: el Dia de la Música en Família, 
cuinat en col·laboració amb Mi-
nimúsica, promet concerts, ani-
macions, activitats i tallers diri-
gits a l’entreteniment dels petits 
però també dels pares que, pot-
ser, no han perdut tota la il·lusió 
infantil. 
 Aquesta segona edició, que 
obre les portes a les 16.30 h i fina-
litza a les 21.00 h, comptarà amb 
els concerts de The Pinker Tones, 
l’espectacle Rolf& Flor en el Círculo 
Polar, The Seihos i la banda swing 
Let’s Band. 
 L’entrada és lliure per a nens 
i nenes de fins a 12 anys, i a tots 
se’ls regalarà una bossa de bere-
nar. Sona com un gran pla de diu-
menge a la tarda. H
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