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Ramon Llull escriu Re-
nard o el llibre de les bès-
ties per amorosir un ma-
nual de política. Teatre
Obligatori va participar en
el concurs, impulsat pel
Teatre Lliure dins l’Any
Llull, en què s’hi van ins-
criure 15 projectes, trans-
formant aquest tractat en
un musical amb un cert ai-
re de cabaret. Si en Llull la
discussió arrenca entre
els animals herbívors i els
carnívors, Marc Rosich ha
ideat una dramatúrgia
que arrenca en una food-
truck en què es debat en-
tre la gastronomia con-
vencional i la vegetariana.
El projecte guanyador,
amb música de Clara
Peya, s’estrena aquesta
tarda per al públic familiar
al Teatre Lliure. Es podrà
veure fins al 13 de novem-
bre i té tancada una nota-
ble temporada d’actua-
cions per a les escoles.

Clara Peya és una com-
positora de musicals com
ara Limbo, Mares i filles o

Pluja. Amb aquesta pro-
ducció s’estrena en el tea-
tre familiar. Ella reivindi-
ca que sempre hi hagi mú-
sica en directe en les ac-
tuacions. 

La peça alterna les esce-
nes parlades dels humans
que són fora del món mà-
gic que amaga la food-
truck amb les escenes mu-
sicals. Són unes partitu-
res, reconeix la pianista,
que, sota l’aparença d’una
tonada fàcil, amaga una
partitura complexa. En
aquest sentit, una de les
actrius, Queralt Albinya-
na, reconeix que la grava-
ció dels 12 temes és la seva

“salvació de mare dins del
cotxe: aquesta música
permetrà que gaudeixin
tant fills com adults”. Dins
del món oníric de la camio-
neta dels personatges l’ac-
ció es desenvolupa entre
l’ambient disco dels 70 i el
cabaret alemany d’entre-
guerres: un divertit eclec-
ticisme. Rosich, que ha fet
adaptacions al teatre com
ara Plataforma (Houlle-
beq) o Tirant lo Blanc
(Joanot Martorell) amb
Calixto Bieito aprofita
puntualment el parlar an-
tic de Llull per construir
algun gag i donar una refe-
rència al text original.

L’espectacle, que es po-
drà veure el 3 de desembre

al festival Temporada Al-
ta, pretén trobar espai en
les programacions de tea-
tre familiar. Roberto G.
Alonso, un coreògraf que
també alterna la dansa per
a adults amb la familiar,
intervé en la coreografia.
Pel que fa al repartiment,
destaquen actors de llarga
trajectòria, com ara Toni
Viñals, que després de
guanyar el projecte, va ser
fitxat per Dagoll Dagom
per fer de Scaramouche al
Victòria.

Teatre Obligatori ja va
fer una notable provatura
de musical al TNC, el
2013, amb La dona vingu-
da del futur, protagonit-
zat per Beth Rodergas. ■

Ramon
Llull era
vegà?

Clara Peya i Marc Rosich
signen el musical ‘Renard
o el llibre de les bèsties’

Jordi Bordes
BARCELONA

Toni Viñals representa Renard, el protagonista d’aquesta
faula de Ramon Llull ■ ROS RIBAS

El Teatre Lliure
estrena avui el
projecte
guanyador d’un
concurs amb 15
participants

El bailaor Juan Carlos Lé-
rida ha necessitat set anys
per completar una trilo-
gia. Després d’Al toque
(2010, tot i que els assaigs
preliminars van comen-
çar l’any anterior) i Al can-

te (2014, compartint esce-
nari amb El niño de El-
che), avui i demà al Mercat
de les Flors presenta Al
baile compartint escenari
amb un ballarí de contem-
porània i arquitecte i un
actor de teatre físic.

L’evolució dels tres tre-
balls ha modificat el tre-
ball de Lérida, un dels re-
presentants del flamenc
contemporani: ara és molt
menys jeràrquic. No és ca-
sual la tria dels dos com-

panys (van vestits de rosa
flamenc perquè pretén
trencar el masclisme
d’aquest art d’arrel pro-
funda). Necessitava com-
panys allunyats del fla-
menc. Amb tots dos, havia
interactuat puntualment i
van trobar una bona con-
nexió. Per fer Al baile, li
faltava perspectiva per-
què coneixia massa la dis-
ciplina del flamenc. Lérida
considera que amb questa
trilogia “es mor” una eta-

pa. Una més. Des dels 4
anys, que va començar a
ballar, ha anat fent talls de
cada etapa. Ara reconeix
que “és un final però no sé
que serà el pròxim”. L’ar-
tista ha provat “de trencar
el pensament binari del
flamenc entre la masculi-
nitat i la feminitat” en les
seves darreres creacions.
El seu motor és ara el con-
trast de les expressions ar-
tístiques, siguin veïnes o
antagòniques. ■

Juan Carlos Lérida
tanca la trilogia de
flamenc empíric
amb ‘Al baile’

Un comiat al flamenc

J.B.
BARCELONA

El Passatge Insòlit reivin-
dica les arts del firaire, un
corrent de teatre desenvo-
lupat a Europa i que, dar-
rerament, va consolidant-
se a Catalunya. Enguany,
els titelles són els protago-
nistes de la majoria de les
accions que es desenvolu-
pen a la torre Balldovina.
El Passatge Insòlit s’obre
avui i demà a la tarda.

Aquesta mini fira pro-
posa espectacles i instal-
lacions en què el visitant
pot interactuar. Integrada
a la Plataforma d’Arts del
Carrer,  actua el Manne-
ken’s pis dels Campi Qui
Pugui, premiada a la Fira
de Titelles de Lleida del
mes de maig passat. Pel
que fa a espectacles, Toti
Toronell porta Libèl·lula;
tornen els Poemes visuals
amb les marionetes de
Jordi Bertran i destaca
l’actuació de Théâtre de
Rugissant, Tot seul; un es-
pectacle de música i tite-
lles que es fa dins una cara-
vana de teatre preciosa. ■
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Les titelles
més insòlites
La torre Balldovina
es transforma en
una fira d’accions i
espectacles


