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La companyia Kulunka sap com extreure les màximes emocions de les seves màscares.

‘ANDRÉ Y DORINE’ ARRIBEN PER FI A BARCELONA DESPRÉS D’HAVER FET LA VOLTA AL MÓN PER

EXPLICAR-NOS LA SEVA EMMASCARADA HISTÒRIA D’AMOR SENSE DIR NI UNA SOLA PARAULA

Ara que ho estic oblidant tot és quan
puc començar a recordar-me’n

Busqueu el seu àlbum de fo-
tos: a André i Dorine els tro-
bareu lluint barret al costat
d’un cartell que anuncia la
mítica Ruta 66, abraçadets
a un guerrer de terracota a
la ciutat de Xian o a l’ombra
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dels imponents gratacels bes-
sons deKuala Lumpur. Cert
que de joves ja havien visitat
la Torre Eiffel. Però estareu
d’acord que una foto així més
o menys tots la tenim, però un
àlbum de fotos com aquest, no
està a l’abast de tothom.
Qui els havia de dir que, arri-

bada la tercera edat i arriba-
da la malaltia quemarca ara la
seva història, André i Dorine
acabarien visitant vint-i-tres
països de tres continents di-
ferents! I qui li havia de dir a
la jove companyia d’Euska-
di Kulunka Teatro que el seu
primer espectacle seria el seu

primer gran èxit internacio-
nal sense necessitat d’obrir la
boca. Bé: els integrants de la
formació, m’imagino que sí
que l’obren. Però la seva pare-
lla protagonista i la resta de
personatges convidats no ho
fan en capmoment. Entre al-
tres coses, perquè es presen-
ten sota unes màscares fixes
que no els permeten ni par-
lar ni canviar d’expressió. Per
què, llavors, tothom qui ha vist
ja l’espectacle assegura que ha
trobat que aquestes màscares
van plenes d’expressivitat?

Les tecles i les cordes
ja no es comuniquen
Si heu llegit en algun lloc que
l’espectacle de Kulunka es-
tà recomanat per l’AFAB
(Associació de Familiars

deMalalts d’Alzheimer de
Barcelona) i per la Fundació
PasqualMaragall, és possi-
ble que us hagueu format una
falsa idea del que aneu a veure.
I és que, encara que l’Alzhei-

mer s’hagi instal·lat ara a la
llar que comparteixen des de
fa tants anys l’André i la Do-
rine, el seu no vol ser pas un
espectacle trist, sinó una pro-
posta capaç d’emocionar sense
perdre el sentit de l’humor ni
un sol moment. Tot i que, per
dir la veritat, abans de l’apari-
ció de la malaltia aquests dos
sí que havien perdut unamica
tant l’humor com l’amor.
I si no es parlaven, no era

pas perquè ho expressessin
tot mitjançant un llenguatge
no verbal, sinó perquè creien
que ja no tenien res a dir-se.
Ell, teclejant tot el dia a la seva
màquina d’escriure. Ella, to-
cant amb delit el seu violoncel.
Tots dos, compartint la matei-
xa habitació plena de records,
però cadascun oblidant-se de
l’existència de l’altre; és el que
té la rutina, quan et deixes
vèncer per ella. Això, fins que
ha arribat el diagnòstic fatal.
I, paradoxalment, han arri-
bat també les ganes de recor-
dar-ho tot i de reviure l’amor,
abans no sigui massa tard.R. OLIVER


