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La Beckett recupera l'esperit del Malic

Mariona Masgrau obre un cicle dedicat a la desapareguda sala amb l'espectacle 'El despertar de
les passions'

Marta Monedero

'El despertar de les passions' 
Sala Beckett
Del 20/10 al 14/11

Com pot ser que una sirena decideixi masturbar-se? Aquesta és una de les preguntes que es fa
'El despertar de les passions', l'espectacle que inicia el cicle El Malic a la Beckett.
Un cicle que neix arran del tancament del petit teatre del Born, el Malic. Una clausura arran de la qual el
director de la Beckett, Toni Casares, ha pogut "constatar" que hi ha una sèrie de propostes "que
pul·lulen per la ciutat" i que més o menys encaixen "en la manera d'entendre el teatre que tenia el
Malic". Uns espectacles que han buscat arrecerar-se a la sala que, per línia i esperit, els quedava més a
prop; és a dir, la Beckett de Gràcia. Així doncs, algunes propostes del Festival d'Òpera de Butxaca i el
nou espectacle dels Accidents Polipoètics -dues expressions que tenien el seu lloc natural a la sala
desapareguda l'any passat- tindran cabuda en el cicle El Malic a la Beckett, que s'estrena demà amb el
muntatge El despertar de les passions.

A banda de fer atenció i alertar sobre el que suposa el tancament de diversos espais teatrals, Casares
també va raonar per què va escollir aquest muntatge que programa a partir de demà. El despertar de les
passions és "teatre contemporani, d'objectes, artesanal però molt ben acabat, que no oblida els
conceptes dramatúrgics ni la importància de la paraula". Així és el nou muntatge de Mariona Masgrau,
de la companyia La Fanfarra, creat a partir d'un text de Rafael Metlikovez.

Titella i persona
L'autor explica amb tot d'interrogacions de què va la seva obra. "Què mou el món? Es poden planificar
les passions? S'adormen? Com és possible que un personatge tan seductor com una sirena decideixi
masturbar-se?". Tot plegat, no és poca cosa i, per acabar de reblar-ho, hi afegeix "un apartat sobre la
violència, que és entre persones, no pas de gènere com en diuen ara", i "una mena de viatge personal
de la protagonista", un titella que respon al nom de Sophia i que adopta la veu, els braços i les cames
de Mariona Masgrau. El personatge és una nena que està en l'etapa de transició de nena a adulta amb
què Masgrau ja havia treballat en muntatges anteriors. "Si les coses que explica la Sophia, que no té
una edat definida, les digués una nena, no seria creïble", apunta la titellaire. Anastasi Rinos és el
director d'El despertar de les passions. Provinent del món de l'audiovisual, Rinos afirma que ha "intentat
que la mirada sigui el més neta possible". La música de l'espectacle la firma Octavi Rumbau. 

Mariona Masgrau manipula el titella Sophia que ja ha usat en
dos muntatges anteriors
Anastasi Rinos
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