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Xicu Masó torna 'La Mel' als escenaris,
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El Círcol Maldà fa un canvi en la seva filosofia i recupera La Mel, un text-monòleg de Tonino
Guerra que interpreta Xicu Masó i que es va estrenar fa 10 anys al Temporada Alta. Torna ara
després d'un temps amb molts canvis socials que afecten l'espectacle. A més, Masó se l'ha fet seu
i fins i tot, que canvia una mica cada dia. Es podrà veure fins al 8 de novembre.

Lo del canvi de filosofia no és greu. Ens ho ha explicat la Laura Albert: "Un dels nostres propòsits
és fer teatre jove, que aquesta sala sigui una plataforma per a gent amb moltes inquietuds i
diverses. Però ens adonem que amb la gent més gran es pot aprendre i, sobretot, ens estimem
molt en Xicu Masó!" I l'actor n'està encantat: "M'agrada ser aquí amb La Mel, ja que requereix
intimitat i proximitat. Però també m'interessa molt aquesta fusió intergeneracional. Està passant
poc i és primordial. Ens necessitem, hem de programar coses junts. Ells tenen una visió del món
que no és la mateixa que la meva, però que m'interessa. A canvi, nosaltres tenim el bagatge," ha
dit.

Després d'aquesta introducció amb tan bon rotllo, parlem de La Mel. Us començarem a situar:
Tonino Guerra era també guionista, un dels més reconeguts pel cinema europeu del s. XX "una
institució!", apunta en Xicu. El seu gran company de viatge va ser Federico Fellini, per a qui va fer
els guions de Amarcord, E la nave va i altres. "Ell és d'un poblet de damunt Venècia,
Santarcangelo di Romagna, de la regió l'Emília-Romagna on també va néixer Fellini, encara que
ell a Rimini, la capital. D'aquí ve que a Amarcord hi ha records de la infància de tots dos.", diu
Xicu.

Després d'una vida plena durant la que va pintar, dibuixar, feia escultures, poesia... Tonino Guerra
va decidir tornar al seu poble, on es parla el Romagnolo, una llengua molt difícil. "Va tornar per
cloure el cicle que havia iniciat a Amarcord. Allà explicava que quan va marxar del poble hi havia
1.200 habitants. Quan va tornar, només en quedaven 9", continua Xicu, que també ens explica
que Guerra escrivia preferentment en Romagnolo i que la pellícula Amarcord, si fos en italià, es
diria Io me ricordo (Am'arcord). La Mel és la ficció d'aquesta tornada: "Potser hi havia més de 9
habitants, però aprofita per fer un retrat exhaustiu de 9 personatges que ens proposen una
fantàstica reflexió sobre l'amor a la natura i sobre el fer-se vell. Guerra deia La vellesa és el petroli
que tenim. L'únic!"

Els personatges són d'allò més pintoresc, dels que Fellini posaria a les seves pellícules: una vella
de 100 anys que no se sap si és dona o home, ja que té mamelles i bigotis. I passeja una cabra!
També h ha la Filomena i el seu fill beneit, al que fan creure que és Fill del Senyor: "És un univers
molt semblant al de Amarcord. També surt el seu germà, que s'ha quedat sempre al poble i
treballa en una estació de tren, on ja fa 40 anys que no hi passa cap tren: El meu germà té un aire
picat de lluny per ocells viatgers", diu en Xicu, volent posar èmfasi en la bellesa del llenguatge de
Guerra. El relat, que com a molt s'allarga fins a 1h10min, explica un viatge llarg, de molts anys, ja
que "surten diverses vegades les quatre estacions de l'any".

LES REFLEXIONS PERSONALS DE MASÓ

Masó, que signa la direcció a quatre mans amb Miquel Górriz, s'ha portat l'espectacle al seu
terreny: "Faig tot el que diu el llibre, però aprofito per fer reflexions personals. És un ensenyar a la
gent que m'escolti, quins sentiments m'ha produït el llibre i en què m'ha fet pensar la seva reflexió



sobre la vellesa. Jo no puc tornar on vaig néixer per estar tranquil, perquè allà és ple de semàfors i
avingudes, potser aviat hauré d'espavilar-me per trobar un lloc on anar...", insinua, encara que
està estupendu, com sempre.

Si bé aquestes reflexions aconsegueixen que cada dia en resulti un espectacle diferent: "Jo tinc el
pensament organitzat, però... cada dia passen coses que et canvien!", aquells que van veure La
Mel fa 10 anys la trobaran molt i molt diferent: "Llavors no coneixia el You tube encara. Ara, he vist
moltes entrevistes a Tonino Guerra i, veure com pensa i com s'expressa, t'obliga a fer una
relectura del text. Per mi ara té un aroma diferent. És un prodigi, una meravella, un text d'una
bellesa extraordinària i molt maco de fer. Em penso que també donaré una recepta de cuina: els
Xurritus de la Romagna!" Però diu que ja l'explicarà en directe. I acaba feliç fent-nos una petita
mostra de l'espectacle i agraint molt a "aquest jovent del Maldà perquè m'han ajudat a
remuntar-la!"


