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COCCIÓ D’UN ESPECTACLE J. BORDES

res setmanes és un temps molt
breu per a una producció profes-
sional. Però, a la vegada, és una

exigència temporal grandiosa perquè una
seixantena de persones s’incorporin a un
grup, aprenguin la seva manera de ballar i
sobretot comparteixin la seva filosofia po-
sitiva, juvenil, optimista. L’Obra Social La
Caixa ha promogut una acció de dansa in-
tegrada que ha acabat sent molt més que
una relació amb gent de diversa edat i uni-
versos diferents (tot i viure tots al voltant
de Girona). El resultat va ser Made in Gi-
rona: political mother, que es va poder
veure diumenge a l’Auditori de Girona,
dins el Temporada Alta i que tindrà una
segona ocasió, el febrer vinent al Mercat
de les Flors, coincidint, de fet, amb la visi-
ta del coreògraf Hofesh Shechter a Barce-
lona. A l’enèrgica proposta original, estre-
nada el 2010 (i que es va poder veure al
Mercat de les Flors el 2011), ara se li suma
un col·lectiu de gent gran que accepta el
repte d’una dansa forta, lliure, que s’allu-
nya molt dels moviments més quotidians.
La coreografia és, ara, compartida.

De fet, el Temporada Alta ha completat
enguany el procés que Àlex Rigola va ini-
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La Caixa impulsa un taller amb uns seixanta
gironins per reconstruir l’enèrgica ‘Political mother’

Coreografia
compartida

ciar en l’edició del 2013. Migranland con-
vidava a un viatge iniciàtic en què els es-
pectadors provaven la duresa de ser refu-
giats que s’escapen de la misèria del seu
país, acceptant les condicions de les màfies
i la insensibilitat de l’administració del
país acollidor. Aquesta edició les imatges
que es van gravar en la preparació d’aquell
muntatge es van poder projectar en una
plaça de Salt, en què es congreguen els im-
migrants habitualment. Va ser la manera
per apropar el festival Temporada Alta als
ciutadans que rarament en són coneixe-
dors.

La proposta amb la companyia de Ho-
fesh Shechter era de superar el llistó. No
només es buscava un treball de dansa co-
munitària (en què els intèrprets aprenen i
conviuen amb gent desconeguda, amb qui
passaran a formar un grup compacte),
també es volia que el resultat fos de gran
qualitat. Efectivament, el treball amb mú-
sica en directe va aconseguir la contun-
dència de percussió i alhora la llibertat de
moviments, que evoquen desplaçant glo-
pades d’aire. En la coreografia (de poc
menys de trenta minuts), una mena de ge-
neral sembla governar sobre el bé i el mal,

tothom balla a la seves ordres, amb un cert
to de punk. Però, al final de la peça, els ba-
llarins s’aturen i el desautoritzen: ja
no duen el vestuari de feina, de colors
terrossos i grisosos, sinó uns jerseis de co-
lors llampants, tots diferents. Made in Gi-
rona: political mother engloba la lectura
positiva: la necessitat del respecte a la dife-
rència per generar una comunitat més
compacta.

Si Pina Bausch a Kontakhtof va fer una
coreografia original que després versiona-
ria per a un col·lectiu d’adults i també per
a un de juvenil, el treball de la companyia
de Hofesh Shechter (que ja han realitzat
en altres països) proposa integrar en un
mateix escenari avis i joves. L’energia dels

raslladar la platea del Borràs als
Nadals dels anys setanta, època en
què es va escriure aquesta comèdia

un punt agra, és una garantia de despro-
pòsit divertit. Aquella laca en el pentinat
de les noies, aquelles jaquetes ajustades i
camises emmidonades en els cossos dels
nois, amb els estampats exagerats a les pa-
rets de les cuines suposen el primer ingre-
dient còmic de la nit. Els personatges, so-
vint, cauen en la caricatura, recolzant-se
en els tòpics que serveix el text d’Alan
Ayckbourn, una llàstima perquè la peça
continuaria sent tant o més còmica si els
actors els interpretessin seriosament (com
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es pot veure en el segon acte, el millor de
tota l’obra amb diferència). Absurds i sin-
gulars és una peça adequada per a les dates
nadalenques perquè estira la clau del vo-
devil i alhora ensenya les buidors dels pro-
tagonistes. Cap és plenament feliç (i es po-
dria dir que només ho aconseguiran el

50% dels convidats, probablement dos
d’ells se’n desenganyaran en poc temps) en
aquestes tres celebracions els vespres del
24 de desembre. La primera vetllada, pro-
gramada tal com Déu mana; la segona,
que els amfitrions haurien volgut descon-
vocar, i la tercera, forçada.

Ayckbourn fa ús de fusteria teatral
quan situa una quarta parella i un gos, que
no apareixeran mai però que sempre seran
citats, per no traslladar mai del tot la festa
social a les cuines, l’espai en què es desen-
volupa la peripècia. La cuina és desmesu-
radament gran, tenint en compte que està
situada en uns baixos d’uns pisos humils.
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dos grups és diferent: l’un, més pausat; l’al-
tre, torrencial. Per això, els més adults van
ballar a l’entrada i, puntualment, s’afegien
als marges de les escenes finals on la força
i l’esgotament venien propulsats per la
música (sempre impactant) i per un cos de
ball ple de potència que continuaria sal-
tant i movent els braços amb energia. Da-
vant la por de la imposició política (la ma-
re pàtria del títol) els ciutadans es rebel·len
i decideixen construir amb el respecte pels
més grans i l’ímpetu dels més joves. Aque-
lles contínues voltes, i els braços alçats
com implorant ajuda i autoimposant-se
penitència, acaben amb la bellesa de l’aire,
la llibertat del que balla a plaer, braç amb
braç, salt amb salt. ❋

Energia Els ballarins
assajant a la Nau
Guixeres de la Coma
Cros, la primera
setmana de treball.
CARLOS PALACIO

Pel que fa a la tercera, en realitat és molt
més saló que cuina (és clar que la parella
de banquers no es deuen preocupar). Joan
Peris l’encerta en el primer canvi d’espai,
sense abaixar telons i amb els actors aju-
dant a muntar i, sobretot, ballant.

Sí, el comportament d’aquestes parelles
és absurd, estèril, fals. La singularitat del
títol ve motivat per les diferents aspira-
cions dels homes. I de les dones. Al final,
qui acabarà tenint el seny més a lloc és la
que s’ha anat degradant en el primer i, so-
bretot, el segon acte. Sense dir ni una pa-
raula expressa com d’absurda i singular
pot ser una vida desaprofitada. ❋

ABSURDS I
SINGULARS
Alan Ayckbourn

Direcció:
Joan Peris
Intèrprets:
Eduard Farelo, Maria
Lanau, Lluïsa Mallol,
Marta Millà, Pere
Ponce, Toni Sevilla

Lloc i dia:
Fins al 10 de gener
al Teatre Borràs

Desconstruint una família
emblava estrany poder atrapar el públic del segle XXI amb una

història de 1931, que refà la història d’una família americana
durant un segle. Però ho va fer gràcies a una interpretació mesu-
rada, plena de matisos i amb molta energia continguda. Ara, els
de La Ruta 40 hi tornen amb un premi Butaca al millor muntat-
ge de petit format. Aspiren a repetir les sessions del “no hi ha
entrades” de l’edició anterior”. De fet, la voluntat de la compa-
nyia és mantenir en repertori aquesta peça cada Nadal. Una
molt bona idea que ja van intentar Pau Riba amb el seu Jisàs de
Netzerit i Oriol Broggi amb Natale in casa Cuppielo.

EL LLARG DINAR DE NADAL
La Ruta 40
Dia i lloc: fins al 10 de gener al Maldà.

Homenatge als mestres
a Companyia de Teatre de Blanca Marsillach, Varela Produc-

ciones i l’Obra Social La Caixa impulsen el bateig teatral dels
alumnes de secundària i batxillerat de Barcelona, amb la volun-
tat d’apropar-los als clàssics espanyols del segle d’or. Sota el títol
Una noche blanca con los clásicos, més de set-cents alumnes gau-
diran d’aquest homenatge a Adolfo Marsillach, pare de Blanca
Marsillach, que va interpretar Una noche con los clásicos amb
Amparo Rivelles i María Jesús Valdés. L’obra té dues parts: en la
primera, Blanca recita els versos amb Mónica Buiza i es fa una
retroprojecció d’Adolfo Marsillach dels poemes seleccionats. En
la segona part, és el públic que puja a escena recitant versos com
ara Poderoso caballero es Don Dinero i Gerineldo para pasar, al
qual acaben donant aire de rap gràcies al fet que la mètrica coin-
cideix amb els hendecasíl·labs dels versos del segle d’or.

UNA NOCHE BLANCA CON LOS CLÁSICOS
Blanca Marsillach
Dia i lloc: dimecres i dijous (10 h i 12 h) i divendres (12 h) al
CaixaForum de Barcelona.

La peripècia i la festa
na altra reposició amb ànsia de repetir l’èxit del Nadal passat a

La Seca. Els de Dei Furbi van fer fortuna amb La flauta màgica
de Mozart, amb el seu joc de paraules i el curós cant a cappella.
L’any passat van repetir integrant les tres òperes de Mozart amb
el llibretista Da Ponte. Per això aquesta Trilogia Mozart-Così fan
Dei Furbi es va reivindicar, novament, com una peça d’èxit, re-
bent el premi Max de les arts escèniques al millor musical. Cer-
tament, els treballs que dirigeix Gemma Beltran sempre combi-
nen cant, gest, comèdia i una dramatúrgia juganera. El mirinyac
ideat per Ramon Ivars és d’una sorpresa constant.

TRILOGIA MOZART-COSÌ FAN DEI FURBI
Dei Furbi
Dia i lloc: fins al 10 de gener a La Seca.
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El comiat
de Vol-Ras

ol-Ras s’acomiada
oficialment de Bar-
celona amb una do-
ble funció del seu
espectacle de refe-
rència, ‘Da Capo’. La
companyia tanca 35
anys de carrera. Els
actors, insisteixen,
continuaran actius.
Dia i lloc: dilluns i
dimarts a partir de
les 21 h al Teatre
Poliorama.

V

Provocador. Sota
un mirinyac gegant,
les trames s’aniran
encadenant.
MANEL LLADÓ 


