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Aquest cap de setmana Manresa vessava art pels carrers. Castellers, espectacles teatrals i de
dansa, concerts i pregons van fer possible una Fira Mediterrània més cultural i internacional que
mai. Entre les diverses propostes que podíem veure Café frappé, de la companyia francesa Les
Mobilettes amb la presència de les coreògrafes i dansaires Marie Chataignier i Anlor Gueudret,
juntament amb Gil Ribes, va ser un dels espectacles de carrer més aplaudits.

Anlor Gueudret i Marie Chataignier, Les Mobilettes, a la Fira Mediterrània | Foto: Clàudia Rius

A Les Mobilettes els agrada jugar amb lespai, i, sobretot, la relació amb la gent, el contacte humà i
lencontre amb laltre. És per això que els seus espectacles tenen lloc a espais reals, lluny de sales
despectacles i platons: Ens agrada treballar amb lambient real i treballar amb la gent. Tanmateix,
el nostre espectacle és completament escrit, i a partir daquí treballem amb la realitat dun ambient:
en aquest cas, un cafè. Fins i tot laparició duna tercera noia, que una mitja hora abans havia estat
fent de cambrera al bar, vestida amb un vestit vermell clapejat, sorprèn un públic manresà
encuriosit i embadalit. Ens agrada jugar amb aquesta ambigüitat, perquè forma part de lequip del
bar per fer-se invisible com a comediant per al públic, però ella és de la companyia i actua en rol
de comediant, aclareixen Chataignier i Gueudret.

Encara que lespectacle estigui tot escrit, alhora tenen unes regles dimprovisació: Algunes coses
estan escrites mil·limètricament, com en el cas de la tassa, i en altres casos la regla és fer servir
de suport la taula, les cadires o la gent. És divertit perquè és un espectacle que es mou, que
canvia tota lestona. Si mentre improvisen fan alguna cosa que els agrada es diuen: Ça on garde,
cest chouette! (Això ho hem de guardar, és guai!). Així és com han anat construint lespectacle, al
qual han anat modelant amb nous passos i aires: Avui hem introduït una novetat, perquè aquesta
setmana hem fet un taller dacrobàcia. I hem volgut fer unes acrobàcies!.

Judith i Lily personatges interpretats per Marie Chatagnier i Anlor Gueudret arriben a la terrassa
del bar Las Vegas de Manresa, on, a ritme dels cinquanta, posen tota la terrassa en moviment.
Cadires, taules, bosses de mà, jerseis. Fins i tot les persones que estaven còmodament
assegudes sacaben movent. El públic shi troba a gust: Nosaltres posem molta atenció a prendre
cura de la gent. En el nostre espectacle no hi ha humiliació, ni violència, ni agressivitat. Anem a
poc a poc, pas a pas, apropant-nos a la gent. En el moment en què agafem el braç, ja ens hem
guanyat la seva confiança, si bé a vegades no acaba de funcionar, asseguren les protagonistes de
lespectacle. En aquest cas, hi havia una mica de timidesa, però ha anat bé, afegeixen.

La música i la dansa és també un dels punts importants daquest espectacle. Nosaltres ens vam
conèixer a lescola de dansa, confessen. De la danse là où no ne lattend pas, es llegeix en el seu
web. Aquest és lesperit de lespectacle, en el qual es barregen altres disciplines artístiques (com el
teatre), i manipulen objectes. Per això necessitaven unes condicions especials per dur a terme el
seu especatcle: Necessitàvem un cafè de veritat, on hi hagués gent i hi hagués servei. Sabem que
no és fàcil trobar un ambient amb aquestes condicions, però el programador va entendre a la
perfecció el nostre espectacle i les nostres necessitats.

Per a Les Mobilettes, la diversió és un dels ingredients bàsics que els seus espectacles han de
tenir: Si nosaltres no ens divertim fent lespectacle, el públic no es divertirà veient-lo tampoc. I
sembla que al públic li ha agradat: Ha estat molt calorós i hem sentit que ha agradat, comenten les



dansaires.
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