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PONT AERI DE MÈXIC A BARCELONA J. BORDES

es del mes de juny passat, el col-
lectiu Vaca35 viu al pis del porter
de l’antiga fàbrica de la Nau Iva-

now. Aquell lloc de seguretat avui és una
residència d’artistes. Hi viuen amuntegats,
adverteixen, però comprenen que aquests
mesos d’estreta convivència els han per-
mès forjar un pas més en la seva consoli-
dació com a grup de teatre. Ara, gairebé
acaben la seva estada (tot i que un error
burocràtic els permet quedar-se fins al
març vinent!) amb una marató ben varia-
da d’espectacles: fins a tres títols, dos dels
quals ja s’han pogut veure a Catalunya: Lo
único que necesita una gran actriz es una
gran obra y las ganas de triunfar (Tàrrega
2013 i posteriorment va fer estada a l’Atri-
um l’any passat) i Cuando todos pensaban
que habíamos desaparecido (Tàrrega,
2015). Aquestes dues es fan a la Villarroel.
La tercera, és la peça construïda després
de reescriure Les criades de Jean Genet,
amb què es van donar a conèixer a Catalu-
nya. Com explica el director, Damián Cer-
vantes, van voler endinsar-se en el món de
Txèkhov per construir un nou treball,
amb cinc actors: Ese recuerdo ya nadie te
lo puede quitar. Es podrà veure en una de
les sales d’assaig de la Nau Ivanow fins al 7
de novembre. Vaca35 estan encantats
d’haver pogut viure durant molts mesos a
Barcelona: “Ja no em sento turista”, afirma
Cervantes, i ara aspiren a trobar un públic

D

La companyia mexicana Vaca35 prepara un
programa ambiciós a la Villaroel i la Nau Ivanow

Com a casa

que els continuï reclamant a la cartellera
catalana. Per ara, no hi ha tancada nova
coproducció però confien que Cuando to-
dos pensaban que habíamos desaparecido
tingui llarga vida i els permeti seguir viat-
jant i tornant.

Per què Vaca35 és tan amic dels espais
no convencionals? Van arrencar amb una
acció política: consideraven que els teatres
a Mèxic estan dominats per un tipus de
teatre mort, gens militant, i per això van
decidir traslladar la seva manera d’enten-
dre la vida, l’art i el teatre a un altre tipus
d’indret. Aquella decisió política va com-
portar una troballa estètica, que l’entorn
contagiava tant actors com espectadors.
També entenen que una acció proposada
en un espai fora del circuit ja implica un
cert compromís o complicitat de l’especta-
dor, “no entrar a un teatre ja és una deci-
sió” del públic, sentencia el director.

Els de Vaca35 han fet vida familiar,
“com una espècie de comuna postmoder-
na”. Aquest esperit familiar ha permès que
el grup guanyi en solidesa, en confiança.
Però és que ser companyia a Mèxic ja és
una opció molt determinant. En aquest
col·lectiu cadascú té la seva funció, però
ningú està per sobre dels altres. Fa pocs
dies els també mexicans Lagartijas Tiradas
al Sol van fer una nova estada al festival
Temporada Alta. El director admet que te-
nen una estranya relació entre propera i

llunyana: propera perquè coincideixen en
una manera de fer teatre contemporani i
s’aboquen a l’exterior per donar-lo a conèi-
xer. Però també són llunyans per aquella
enveja mal entesa que cadascú només mi-
ra el que fa ell i procura per ell. Però tro-
bar-se en programacions paral·leles a Ca-
talunya, probablement, els ajudi a reconèi-
xer-se els uns amb els altres: a valorar les
aproximacions que fan al teatre docu-
ment, als retalls de vida per exposar uns
comportaments dels personatges que, so-
vint, respiren una foscor comuna.

Els que optin per veure la funció de
Cuando todos pensaban que habíamos des-
aparecido comprovaran que l’horari és del
vermut. Té una explicació de pes que no es

l món del clown recorre habitual-
ment a les petites accions quotidia-
nes i les converteix en un simpàtic

o cínic retrat de la societat. El to, la des-
proporció, és el que marcarà el caràcter
del personatge. Slava Polunin s’agafa a uns
referents que són molt desconeguts per la
majoria. Hi ha el seu pallasso, que camina
guerxo, que circula sense voler exigir mas-
sa a l’escena (com si volgués passar des-
apercebut), sense pretendre dominar la
resta de personatges ni caure com un anti-
heroi que pateix situacions hilarants.
Tampoc se submergeix en el surrealisme
de voler tocar assegut en una cadira (com

E Tot un calidoscopi
de les emocions

CRÍTICA JORDI BORDES

Charlie Reivel) i executar una coreografia
impossible. Slava té l’estranya capacitat de
fer riure de tot sense jugar amb espais co-
neguts; moure’s pel món oníric marca
Cirque du Soleil (qui tingui ben present
l’espectacle Alegria en el qual ell intervenia
podrà recordar un quadre final tan con-

tundent com fresc), amb uns personatges
que, per moments, recorden una mena de
pingüins. Són com una mena de família
Dalton perquè ells sí que juguen a un hu-
mor més clàssic: el de l’excèntric que s’en-
fronta al públic, que té un punt de provo-
cador, de gamberro i també d’ànima blan-
ca. Slava no baixa i interpel·la el públic? Sí,
com quan procura fer un intercanvi de
bosses de mà de les dones de primera fila.
Però són moments excepcionals en el seu
personatge, que s’arronsa dins de la seva
mena de pijama groc. És un pallasso que
vol trencar els codis (lluint un groc que re-
butja la superstició), però és que, a més, té
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pot revelar. En aquest muntatge, Vaca35
ha apostat per conviure amb actors cata-
lans i buscar els punts de trobada i de con-
trast de les dues cultures. Aquest desapare-
cido es refereix a la mort i a com un fune-
ral és una festa, de portes enfora; mentre
que a la cultura occidental és un acte ín-
tim, dolorós, de portes endins. L’obra tam-
bé potencia el record de la persona esti-
mada a través de la cuina casolana. Si el
teatre mai és innocu, tampoc el menjar és
gratuït. Perquè, més enllà dels condiments
i la forma de cuinar-lo, tothom guarda un
record que el vincula a un gust, a una olor,
a un fet real que esdevé relat. Vaca35 se
senten com a casa i tothom els acull per la
seva calidesa. ❋

Nous barcelonins.
La companyia
Vaca35 ja no se sent
turista, després de
viure mig any al pis
de la Nau Ivanow.
ALBERT SALAMÉ

un notable risc de poètica. El que Leandre
o Claire fan petit, ell ho fa grandiós, amb
una gran agilitat removent tot l’escenari. I
aconseguint que la seva teranyina arribi a
les llotges, que la seva neu transiti pels
peus de tots els espectadors, que la sensa-
ció del tren que no s’atura mai generi un
desassossec general. És un mag de les
emocions. Perquè el públic surt transpor-
tat i divertit alhora, sense entendre si cal
trobar-li un fil, si són números molt ben
lligats o si tot és producte d’un calidoscopi
que retrata l’univers poètic i visual de Sla-
va, aquell artista que abraça l’abric guar-
dat en un penjador. Enamora. ❋

SLAVA’S
SNOWSHOW
Slava Polunin
Intèrprets: L. Bernov,
C. Jeff Johnson, T.
Karamysheva, D.
Khamzin, O.
Lugovskoy, F.
Makarov, D. Scott, N.
Terentiev, G. Vega
Morales, A. Vest, B.
West, A. Zhimolokhov
Lloc i dia:
Diumenge, 18
d’octubre.

Un balneari amb piano
ugar amb la fórmula de cabaret. Aquest és el repte d’Els Pira-

tes, la companyia que programa El Maldà i que s’ha proposat
mantenir, cada dilluns, una sessió de cabaret variada. Xavi Mo-
rató, Anna Maria Ricart i Adrià Aubert construiran un artefacte
escènic per trimestre: en aquest primer, les cançons i les situa-
cions, la identitat, l’educació i el Poder. Amb el piano de còm-
plice indispensable, aborden, ara, totes les possibles mirades a la
identitat, més enllà de la política i del post 27-S. Per exemple,
l’aneguet lleig té un evident problema d’identitat, al costat dels
seus germans del conte. Aquest balneari, que remet a la idea de
relaxar-se i deixar-se captivar per un divertit massatge intel·li-
gent, es programarà tots els dilluns. I, evidentment, assumirà
canvis continuament. L’aigua que baixa d’un riu sempre és dife-
rent; les bombolles que esclaten en un balneari d’aigües termals,
també.

BALNEARI MALDÀ
Pirates Teatre
Dia i lloc: Cada dilluns a les 21 hores al Maldà.

El Romea repesca Joanot Martorell
alixto Bieito i Carles Santos van proposar un Tirant lo Blanc

carregat de sensualitat. Joan Negrié era l’èpic personatge. Ara la
Fundació Romea el torna a convocar amb una proposta pun-
tual, amb guió de Miquel Pujadó i direcció de Carles Canut.
Joan Pera (narrador), Jordi Boixaderas (Joanot Martorell) i Ai-
na Sánchez (Damiata Martorell) completen el repartiment d’un
muntatge que navega per l’èpica del món de cavalleries de l’Edat
Mitjana. La sang i la daga es revelen com a elements imprescin-
dibles a aquesta escena.

LLETRES DE BATALLA
Fundació Romea
Dia i lloc: Dilluns 26 d’octubre a les 20.30 al Teatre Romea.

La Sala encara la desena temporada
a Sala de Sabadell és de les més ambicioses de Catalunya pel

que fa a la seva aposta pel teatre familiar. Avui arrenca la seva
programació amb un espectacle que va merèixer el Premi de la
Crítica de teatre familiar 2014 i que adapta un conte de Michael
Ende amb música en directe i una gran complicitat entre els ar-
tistes i els espectadors. El gran mèrit de la Sala és que, a més de
programar espectacles contrastats, també impulsa produccions
a través, per exemple del festival El Més Petit de Tots, que
aquest novembre prepara 11a edició i que s’escampa per tot Ca-
talunya amb una programació internacional molt acurada per a
nadons (de 0 a 5 anys). En 10 anys compten uns 150.000 espec-
tadors en 888 funcions de 226 companyies. Xifres estratosfèri-
ques que demostren la solidesa del projecte.

L’ENDRAPASOMNIS
Teatre al detall
Dia i lloc: Avui a les 18 hores a la Sala Miguel Hernández, Sabadell.
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AGENDA D’AUTOR J.B.

Jornades
Ivanow

a relació entre les
sales i les compa-
nyies no para de
créixer i no sempre
es troben les mi-
llors fórmules per
garantir la màxima
satisfacció d’amb-
dues parts. 
Dia i lloc: Dilluns, 26
d’octubre, de 18 a
20 hores a la Nau
Ivanow.
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Premiats Els artistes
de ‘L’endrapasom-
nis’ van guanyar el
Premi de la Crítica
d’espectacle
familiar el març
passat ACN 


