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PROFESSOR KAROLI
PL. DE SANT DOMÈNEC � 17.30 H (DISSABTE, 11.30
I 17 H) � GRATUÏT

L’espectacle Karoli, l’home roda dóna
fe de la capacitat del reconegut artista
català en la maniobrabilitat de cicles de
tot tipus. Un autèntic malabarista.

CIA. LA DINAMO
DE PL. D’ESPANYA A PL. DE SANT DOMÈNEC (ANADA I
TORNADA) � 18.30 H (DISSABTE, 12 I 17.30 H)
� GRATUÏT

Xaranga elèctrica amb set músics am-
bientats els anys 70 i que actuen al da-
munt d’una gran bicicleta.

ROZALÉN
TEATRE KURSAAL � 20 H � 25 EUROS

El nou treball de l’artista manxega,
Quién me ha visto, reflecteix l’evolució
viscuda des de la publicació del debut
(Con derecho) i ho fa amb una alta dosi
de crítica i sensibilitat social.

ESCARLATA CIRCUS
CARRER DEL BALÇ � 19.30 (DISSABTE, 18.30 H)
� 10 EUROS

La companyia presenta a Corroc histò-
ries explicades per unes pedres amb
forma de cor. Un exercici definit com a
«geo-cardio-teatral-circense».

uillem Albà i Clara Peya
se senten petits i vulne-
rables, i per això han
facturat un espectacle

tan especial com ho és Pluja, un
muntatge cuinat a foc lent durant un
any i mig, resultat de l’admiració mú-
tua i l’amistat travada entre dos ar-
tistes que surten «de la zona de con-
fort» per penetrar en territoris poc ex-
plorats. La fàbrica de l’Anònima, un
edifici amb més de 120 anys d’his-
tòria, debuta avui (20.30 i 22.30 h),
demà (20 i 22.30 h) i diumenge
(19.45 h) com a escenari
de la Fira Mediterrània
amb les cinc funcions
de preestrena d’una
peça que també passa-
rà pel festival Tempo-
rada Alta de Girona/Salt
i l’Auditori de Barcelona.

«Ens vam adonar que el
sentiment de veure’t petit i
fràgil ens unia», explica Albà, que a
Pluja s’allunya del registre enèrgic i
més clown de Marabunta i s’apropa
a la dimensió poètica que ja va mos-
trar a Trau. «Vistos des de fora del
planeta, a una escala molt gran, els
humans som només uns puntets»,
indica: «l’espectacle va de l’accep-

tació que fem de la nostra condició,
no pas a través d’una història lineal
sinó amb imatges que volen emo-
cionar i fer riure. Ens agradaria arri-
bar fins i tot a la gent que no té per

costum anar al teatre».
La interpretació en di-

recte de la banda sono-
ra creada per a Pluja
per la pianista Clara
Peya, neboda de Jose-
fina Rigolfas, qui va
ser professora de mú-

sica a Igualada, s’alia
amb el teatre gestual i els

titelles en un muntatge en
què ambdós intèrprets s’arrisquen a
maniobrar amb gèneres escènics
poc transitats al llarg de les seves res-
pectives trajectòries. «Jo volia fer ti-
telles, però mai no m’hi havia atre-
vit, tot i que a la meva família sem-
pre se n’ha fet», apunta Guillem
Albà.

El projecte va començar a passar
de l’estadi de la promesa a la realitat
fa un any i mig, i l’abril passat es van
fer les primeres funcions parcials
amb espectadors. «No hem volgut fer
una producció perquè sí, per fer-la
i prou, ho anem cuidant tot fins a l’úl-
tim detall, gaudint del trajecte», ex-
pressa l’actor vilanoví. Conseqüèn-
cia d’aquesta voluntat artesanal n’és
la disposició del públic: «les repre-
sentacions es fan amb una graderia
amb 70 places i els espectadors molt
a prop. Volem que ens mirin als
ulls, que ens vegin suar, volem poder
cantar sense micròfons. Javier Ma-
riscal ens ha fet la imatge gràfica, i un
terra que podem dur arreu, ja que
volem que Pluja es pugui represen-
tar al saló d’un ajuntament, al pati
d’un museu, a l’aire lliure... o en
una antiga fàbrica com a Manresa».
Així, cada funció té un decorat radi-
calment diferent del de l’anterior.
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Toni Gomila i Catalina Florit recorren el repertori eròtic mallorquí

Guillem Albà i Clara Peya, els artífexs de l’espectacle «Pluja»
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Guillem Albà i Clara Peya
comparteixen amb el públic
la vulnerabilitat de l’individu

Clara Peya i
Guillem Albà

Avui
L’ANÒNIMA

20.30 I 22.30 H
12 EUROS

L’actor i la pianista preestrenen «Pluja» a Manresa amb cinc funcions de
to poètic entre avui i diumenge en l’inusual escenari de l’Anònima


n titular de premsa que
jutjava el seu treball com
a «autenticitat mallor-
quina teatral» va entu-

siasmar Toni Gomila, un dels intèr-
prets més reeixits de l’escena
balear que arriba a la Me-
diterrània amb un es-
pectacle inèdit a Cata-
lunya: Peccatum. En
companyia de l’actriu
Catalina Florit, el pro-
tagonista de la celebra-
da peça Acorar s’en-
fronta a la tradició literària
cercant la dimensió sexual i
pecaminosa de les peces de trans-
missió oral que mossèn Antoni Al-
cover va recollir l’any 1896 a l’Aplec
de rondalles mallorquines.

«No reinterpretem les rondalles
d’Alcover sinó que interpretem lite-
ralment el que ell va dir. Em va sor-
prendre comprovar com s’hi parla-

va explícitament de qüestions tan in-
correctes com la pederàstia, la vio-
lència domèstica i un tema ja més
normalitzat avui en dia com el sexe»,
apunta Gomila: «els contes reflectien
una època, una societat rural influ-
enciada per un catolicisme extrem».

Destriant «els elements folklò-
rics» que tenen un paper dominant
en la mirada del mossèn a les com-
posicions literàries de l’aplec, Gomila,
Florit i Joan Miquel Artigues han
creat una dramatúrgia feta de frag-

ments i paraules fidels a l’ori-
ginal. «El terme ‘pornogra-

fia’ ja el va fer servir Al-
cover en el pròleg del lli-
bre del 1896. Nosaltres
hem volgut desfolklo-
ritzat els relats i diem
que hem inventat un

gènere: les porno-ron-
dalles», afegeix Gomila:

«no escopim a la tradició, sinó
que la mirem d’una manera més re-
laxada». L’espectador s’adona que hi
ha qüestions, com la corrupció dels
poders públics, que no han canviat
gaire: l’obra esdevé, en aquest sentit,
«un mirall que, a través de les ron-
dalles, ens permet veure com és la
nostra societat».
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Toni Gomila despulla
el rostre més descarat de
les rondalles mallorquines
L’intèrpret balear porta per

primer cop a Catalunya l’obra
«Peccatum», que fa una nova
mirada a l’aplec d’Alcover



Toni Gomila i
Catalina Florit

AVUI
BAIXADA DELS JUEUS

22 H
12 EUROS


