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TEATRE PRINCIPAL (SABADELL)
‘LENI’

Es deia Leni Riefenstahl, i era la directora de cinema preferida de 
Hitler. També era una fotògrafa extraordinària. Era una artista, i 
defensava aquesta condició per sobre de qualsevol consciència 
política i social. Ara haurà de retre comptes dels seus actes en una 
entrevista fictícia amb un altre personatge real, Johnny Carson, el 
popular presentador del primer late show de la cadena NBC.

6 de maig

SALA ATRIUM (BARCELONA)
‘NINA’

La sala tanca la seva Trilogia de la imperfecció amb una relectura 
de La gavina de Txékhov. Una dona que sap reconvertir el fracàs en 
l’inici d’una aventura cap a la felicitat. L’adaptador i director 
Raimon Molins tanca així un tríptic protagonitzat per tres dones 
que busquen la seva pròpia veu i el seu propi espai en la societat. 
Una versió dels clàssics amb les eines del teatre contemporani.

Fins al 4 de juny

KRISTIN AAFLØY OPDAN

DES DE LA PLATEA LA TRIA DE BELÉN GINART

ESCENES◆ ◆

Q
uan Finsland, la seva ciutat 
natal, va començar a cre-
mar, el 1978, l’escriptor no-
ruec Gaute Heivoll tenia 
dos mesos. Els incendis pro-

vocats van convertir-se en el malson de 
tota la població, i la flama del record no 
es va extingir malgrat que, després de 
deu focs intencionats, ja no n’hi va ha-
ver més. Heivoll va créixer amb l’escal-
for malsana d’aquella història, va con-
viure amb les víctimes i va conèixer el 
causant d’aquell infern que va turmen-
tar els seus veïns. L’any 2010 va conver-
tir els fets en literatura en una premi-
ada novel·la, Before I burn, publicada en 
unes quantes desenes de països. El lli-
bre va ser portat al cinema pel director 
Erik Skjoldbjærg i ha arribat també al 
teatre de la mà d’un altra compatriota, 
l’actriu, titellaire i directora Yngvild As-
peli, que l’ha destil·lat en Cendres. L’es-
pectacle, un èxit internacional, arriba 
avui a la Fira de Titelles de Lleida. 

La història real del piròman que va 
marcar la vida quotidiana a la seva ciu-
tat batega en el nus creatiu del llibre. És 
el vehicle que l’autor pren per anar molt 

L’esforç de producció que hi ha re-
re l’espectacle dinamita qualsevol pre-
judici sobre la suposada condició de gè-
nere menor dels titelles. Yngvild Aspe-
li els considera idonis per abordar les 
qüestions més profundes, “per expres-
sar la complexitat intangible de la vida 
i de l’ésser humà”. El fet que el titella si-
gui un objecte falsament humà que no 
pot tenir vida per ell mateix genera “un 
espai de joc on podem parlar sobre la 
vida i la mort, aproximar-nos a les for-
ces interiors que controlen les perso-
nes”. “L’ús dels titelles esdevé una eina 
per celebrar l’ésser humà amb totes les 
seves forces i debilitats”. Cendres és un 
espectacle per a adults, però Plexus Po-
laire l’ha presentat també molts cops 
en instituts. “És important tractar els 
adolescents de manera seriosa, i no 
subestimar la seva habilitat per enten-
dre un espectacle complex”, diu la di-
rectora. “Cendres és com un thriller psi-
cològic, i s’hi tracten temes universals 
als quals tant els adults com els adoles-
cents es poden sentir propers, com ara 
les relacions familiars, la pròpia iden-
titat i la necessitat de trobar el teu lloc 
a la societat”. La història real d’un pirò-
man, la història possible de qualsevol 
ésser humà. BELÉN GINART

més enllà de la peripècia d’un individu 
amb vocació destructora. “Gaute Hei-
voll es basa en una història real però la 
reescriu per crear un paral·lelisme amb 
la seva pròpia vida. D’aquesta manera 
aconsegueix fer visible la bogeria latent 
en tot ésser humà”, descriu Aspeli. “La 
novel·la d’Heivoll captura d’una mane-
ra molt bella la boirosa frontera entre 
realitat i ficció, entre normalitat i boge-
ria, entre creació i destrucció. I això és 
el que jo volia traslla-
dar a l’escenari”, conti-
nua la directora. 

A Cendres titelles i 
actors estableixen una 
relació complexa. As-
peli ha volgut que en al-
guns moments sigui di-
fícil atribuir correctament els papers de 
manipulador i manipulat. “M’interessa 
el sentiment misteriós que apareix 
quan els rols es reverteixen i no és fàcil 
dir qui manipula a qui, quan els titelles 
semblen més vius que l’actor”. Està con-
vençuda que l’un i l’altre tenen possi-
bilitats expressives úniques i intransfe-
ribles. “Per això ser actor manipulador 
és un repte, has de saber dividir el cer-
vell i el cos de manera que el públic 
apreciï les dues presències”, afirma. 

La relació d’Aspeli amb el món dels 
titelles ve de lluny i està molt lligada 
amb la seva branca artística. L’escultu-
ra i el disseny de vestuari sempre li han 
agradat. “Els elements visuals expan-
deixen el llenguatge teatral d’una ma-
nera que s’ajusta perfectament a la fei-
na que jo volia fer”. Per això després de 
formar-se com a actriu a l’escola 
Jacques Lecoq de París va dedicar tres 
anys a estudiar l’art de la marioneta a 

Charleville, França, on 
té residència artística 
la seva companyia, 
Plexus Polaire. A més 
dels titelles de talla hu-
mana i gran capacitat 
expressiva, un altre se-
gell característic de la 

seva feina és la confluència de múlti-
ples llenguatges. La banda sonora ori-
ginal de Guro Skumsnes Moe, “creada 
en paral·lel a l’espectacle per trobar els 
sons, les atmosferes i el paisatge musi-
cal necessaris”; el vídeo, que projecta el 
text no dit a l’obra i fa possible la pre-
sència continuada del foc, element im-
prescindible; la il·luminació, essenci-
al per marcar els viatges al passat i el fu-
tur que marquen el ritme narratiu de 
Cendres. 

‘CENDRES’,  
FIRA DE TEATRE DE TITELLES DE LLEIDA 

TEATRE ESCORXADOR, SALA 1 
5 DE MAIG 

Història (real) 
d’un piròman

La companyia Plexus Polaire porta a la Fira 
de Titelles de Lleida la lluita entre la 

destrucció i la creació, el bé i el mal, en un 
espectacle amb putxinel·lis de talla humana 

basat en fets autèntics


