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NO HI HA
DIGNITAT
SENSE
DERROTA

MAFIA
Direcció: Bárbara Mestanza i Paula Ribó.
Dramatúrgia: The Mamzelles. Intèrprets:
Paula Malia, Bárbara Mestanza, Júlia Molins
i Paula Ribó. Sala Àtrium. c. Consell de
Cent, 435. Barcelona. Fins al 21 de gener.
De dimecres a dissabte, a les 20.30 h; diu-
menge, a les 19 h. Entrades: 19 euros. Con-
sultar altres tarifes a www.teatrium.cat.
Durada: 90 minuts. Espectacle en castellà i
italià. 

Tot sembla que passi molt
ràpid i, alhora, amb aquella
lentitud pesant de les nits

de xafogor. Tot sembla que passi a
un ritme frenètic com si fos l’últim
dia de tota una vida i, alhora, fa tot
l’efecte que el temps s’atura i es re-
sisteix, congelat, a passar d’un mi-
nut a l’altre. La vida de quatre do-
nes en una nit xafogosa a la Calà-
bria dels anys 90 transcorre en un
clima de neguit, incertesa i tensió:
és l’escenari que han construït les
tres integrants de The Mamzelles
en l’espectacle Mafia, que reposa
aquests dies la sala Àtrium.

En l’ecosistema escènic del país,
The Mamzelles són un grup pe-
culiar que transita de la música
al teatre i a l’inrevés sense deixar
ningú indiferent. Mafia mostra
de nou la contundència d’un llen-
guatge rotund i per això cal assistir
a les funcions amb un ull posat
de forma constant al retrovisor. 

La calor és insuportable a casa
de Salvatore Maritzzo. Dels homes
no se’n sap res, de les quatre filles
del patriarca l’espectador en per-
cep un deixondiment que aviat
es transforma en un alterat estat
de nervis quan un inesperat es-
deveniment trastoca la vetlla de
la boda d’una de les germanes.

En un moment donat, el públic
llegeix que un brindis s’adreça a
totes aquelles dones que no saben
qui són perquè sempre han estat
qui ha fet falta que fossin. Lúcida
frase que compendia la tragèdia
que es cova a la cuina de la casa:
quatre dones soles que saben que
només es tenen a elles mateixes.
Quatre dones amb una única es-
perança: l’empatia i la solidaritat
davant d’un destí funest presagiat,
potser inevitable.

The Mamzelles reivindica un
cop més la condició femenina en
un món hostil. L’apoderament
que necessita la presa de cons-
ciència per constituir-se en carta
de naturalesa. Des del gore escènic
a la música estrident, des de la
melosa dicció italiana al gest con-
vuls, Mafia esdevé un retrat del
món preocupant, convuls i caòtic
que entre tots estem escrivint avui
mateix, ara mateix. 

TEATRE CRÍTICA

Toni Mata i Riu

EL GRAN SHOWMAN
Estats Units. 2017. Drama musical. 105
min. Direcció: Michael Gracey. Guió: Jenny
Bicks i Bill Condon, a aprtir d’una història de
Jenny Bicks. Intèrprets: Hugh Jackman (P.
T. Barnum), Michelle Williams (Charity Bar-
num), Zac Efron (Phillip Carlyle), Zendaya
(Anne Wheeler). Pantalles: Bages Centre
(Manresa) i Multicines (Abrera).

El 2017  va començar  amb
l’esclat de La La Land (un
dels millors musicals de les

últimes dècades) i va cloure amb
l’estrena d’una altra mostra signi-
ficativa d’aquest  gènere, El gran
showman. Aquest títol s’inspira en
la figura verídica i llegendària de
P. T. Barnum (1810-1891), un em-
presari novaiorquès que va im-
pulsar la creació del circ modern.

Aquest carismàtic (i polèmic) per-
sonatge ja fou tractat cinemato-
gràficament en la poc coneguda
El poderoso Barnum (1934) i tam-
bé inspirà un musical que s’estre-
nà el 1980 a Broadway. La seva
nova recreació a la pantalla gran
no té, però, res a veure amb aquest

muntatge escènic. El gran show-
man opta, d’entrada, per les con-
vencions del cinema biogràfic
(il·lustra les victòries i les derrotes
d’un somiador), però queda molt
clar, des de la primera seqüència,
que les intencions del director,
Michael  Gracey, no són precisa-

ment ni aprofundir en les contra-
diccions d’un gran manipulador
ni en la intolerància social envers
els diferents (hi ha pinzellades
que recorden el mític Freaks, de
Tod Browning). Aquesta cridane-
ra i sumptuosa opera prima (l’au-
tor va col·laborar en els efectes di-
gitals de Moulin Rouge) està més
a prop de l’esperit pop que del
classicisme i aposta decidida-
ment per l’espectace dur i pur. I és
en aquesta parcel·la on podem
gaudir totalment d’una grandio-
sitat formal aclaparadora que se
sustenta en seqüències musicals
virtuoses (l’obertura i, sobretot,
l’escena acrobàtica amb Zendaya
i Zac Effron) i en un bon grapat de
cançons dotades d’una inqüestio-
nable força i màgia, escrites per
Benj Pasek i Justin Paul, el tàndem
que excel·lí a La La Land. 

La cridanera i sumptuosa opera prima de Michael Gracey aposta per l’espectacle pur i dur
per explicar la història de l’empresari novaiorquès que va impulsar la creació del circ modern
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SEQÜÈNCIES MUSICALS VIRTUOSES

IMATGE PROMOCIONAL

Hugh Jackman interpreta P.T. Barnum, que va impulsar el circ modern

A partir dels 80, Moreno es va especialitzar en el bodegó

En el musical, protagonitzat
per Hugh Jackman, destaca
un número acrobàtic a càrrec
de Zac Effron i Zendaya

Les cançons, d’inqüestionable
força i màgia, són escrites per
Benj Pasek i Justin Paul, 
el tàndem de «La La Land»

AJUNTAMENT D’IGUALADA

La Sala Municipal d’Exposi-
cions d’Igualada acollirà entre el
17 de gener i l’11 de febrer l’expo-
sició Realismo espiritualitzado,
d’obres de Rafael Moreno (Còrdo-
va, 1945). De vocació molt prime-
renca, es va formar en dibuix clàs-
sic, va estudiar a les escoles de Be-
lles Arts de Sevilla i Madrid i es va

llicenciar a la Universitat Com-
plutense. Especialitzat en el retrat
al natural, va pintar a la dècada
dels 70 nombrosos personatges
de la cultura i la societat, com
Cela, Aleixandre, Espriu... A partir
dels 80 es va especialitzar en el bo-
degó, i va iniciar una col·laboració
amb el diari ABC en què dibuixa-
va personatges famosos.

REDACCIÓ MANRESA

La Sala d’Igualada acull les
pintures de Rafael Moreno

La sala Flyhard estrena dijous
Sàpiens, una obra del surienc Roc
Esquius que dirigeix Sergi Belbel.
La comèdia denuncia les desi-
gualtats que generen els humans
en considerar-se superiors els uns
respecte als altres i respecte a la
resta d’espècies animals.

Els actors Enric Cambray i Mi-
reia Portas protagonitzen aquest
muntatge «senzill» en el qual cada
detall «té una importància cab-
dal», segons Belbel. L’obra s’am-
bienta a la Barcelona actual, con-
cretament al despatx del conseller
de Salut. Una visita «inesperada»
i una proposta «impossible» ini-
cien una trama que combina di-
ferents gèneres i que busca «fer re-
flexionar a l’espectador». «Pen-
sem que nosaltres som els millors
i som un mamífer més. De la de-
sigualtat en fem temes com l’es-
cala social, el masclisme o la con-
dició sexual», va afegir Belbel.

Segons l’autor del text, Roc Es-
quius, a partir de la proposta «im-
possible» que rep el conseller de
Salut s’exploren altres temes per
«indagar» en la humanitat que

«ens ha tocat viure». «M’agrada
plantejar dubtes i anar estirant.
Que la gent no surti del teatre amb
una posició concreta sinó que re-
flexioni», va assegurar Esquius.

La sala Flyhard és un espai pe-
tit. De fet, en aquest muntatge hi
ha una quarantena de localitats
per funció. Això, segons Belbel,
obliga a fer un teatre de «manu-
factura» en què un petit gest és
«tan important com un de gran».
Tant Portas com Cambray són
«versàtils» i interpreten diversos
personatges.

Belbel va celebrar que els dos
actors treballen amb molt d’en-
giny, barrejant gèneres i de forma
molt versàtil. «Amb la Mireia ex-
plorem el dramatisme i amb l’En-
ric un personatge esquizofrènic»,
va detallar Belbel. «És una comè-
dia que llença petites bombes», va
sentenciar Belbel, i va assegurar
que és un text del segle XXI que té
referències «més enllà del teatre».
«Els espectadors es transportaran
a les millors sèries de televisió. Sà-
pienscomença com una comèdia
de situació i acaba com un capítol
de Black Mirror», va manifestar. 

ACN BARCELONA

El dramaturg surienc
Roc Esquius estrena
l’obra «Sàpiens» a la
Flyhard de Barcelona
Sergi Belbel dirigeix el muntatge en què
actuen Mireia Portas i Enric Cambray i que
reflexiona sobre els humans i la desigualtat


