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El Tantarantana se situa en l’època de la revista

La companyia Color Sépia i Pere Sagristà recuperen en un espectacle cançons d’aquest període

Memòria de la revista en
català durant la República

Marta Monedero
BARCELONA

L’
època de
la Repúbli-
ca és “l’ú-
nica en què

es va fer revista en
català”, proclama el
director d’escena
Pere Sagristà, que
dins d’un extens pro-
jecte de recuperació
de la memòria tea-
tral ara s’ha cap-
bussat en el període
del 1932 al 1936.

El resultat és Cançons arrevis-
tades del temps de la República, un
espectacle que beu de les revis-
tes mítiques del Paral·lel, d’a-
quella etapa frívola, regne mític
de vedets i plomes, on s’hi feien
espectacles que captaven l’a-
tenció europea. Un passat re-
cuperat, més tard i en part, per
la tradició castellana, però ben
poquet per la catalana. ¿D’on
surt, si no, el Remena nena po-
pularitzat fa uns anys per Gui-
llermina Motta? Ara, quants
sabrien d’on ve?

“La tradició frívola del teatre
català no està estudiada i com
que no ho està, no existeix”,
raona Pere Sagristà, que per
acabar de rematar-ho expressa:
“I llavors vénen els de fora i
t’escriuen la història”. Sense
intentar establir càtedra, però
amb rigor, Sagristà i la compa-
nyia Color Sépia han posat fil a
l’agulla per crear un recordato-
ri escènic d’aquell intent en-
capçalat per en Papitu Santpere

(el pare de la Mary) de “fer re-
vista en català”.

Però Cançons arrevistades del
temps de la República també ret
homenatge i fa memòria de fi-
gures com Josep Maria Torrens,
el mestre Torrens, autor de tota
la música de l’espectacle que
demà passat s’estrena al Tanta-
rantana, amb deu cantants, tres

ballarins i un músic en escena.
I és que el muntatge està

compost per temes de La reina
ha relliscat, un èxit sense prece-
dents escrit el 1932, que parla
d’una sobirana d’un país ima-
ginari a qui cal casar aviat per-
què s’ha quedat embarassada.
“Un argument que un any
abans era impensable”, excla-

ma Sagristà. El segon vodevil
sonor (que així s’anomenava
el gènere) del qual es manlleva
material per al nou espectacle
és Deauville, port de París, que
Santpere va protagonitzar
després del Don Juan Tenorio
Sonoro, estrenat per Tots Sants
del 1932.
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‘Cançons arrevistades del temps
de la República’
● Teatre Tantarantana
Del 04/05 al 29/05

L’origen del
musical
català
➤ Pere Sagristà defensa
amb contundència que no
només cal recuperar la
tradició frívola del teatre
català amb metodologia
historiogràfica sinó que cal
saber quins són els
veritables orígens del
teatre català perquè, etziba
amb ironia: “Alguns es
pensen que s’inicia amb
Dagoll Dagom”. D’entrada,
hi ha les sarsueles del 1850,
“però aquesta és una altra
història”, i després tota la
tradició de cuplets i temes
de les revistes de l’època de
la República que ell s’ha
dedicat a revisar. A tall
d’anècdota, Sagristà
explica que ell dóna classes
a l’escola Eòlia i que quan
escolta alumnes que
assagen cançons de “Fama”
li agafa un atac de nervis.
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‘Dansa + a prop’

Celebració
agredolça

Bàrbara Raubert Nonell

‘Dansa + a prop’. Amb Anika Peña Burton,
Susan Kempster, Samuel Delvaux, Arnd
Müller. ‘International Fabbrica for

Choreographers’. Amb Elisabeth Lea, Jean
Luis Barning, Ronit Ziv, Eduard Gabia,
Alessandro Bedosti, Selina Bassini, Eugenio
Sideri, Ferenc Fehér, Mei Ying Ng, Kira
Riikonen, Luca Nava, Iris Erez. Barcelona,

Mercat de les Flors, 26, 27 i 28 d’abril.

En el marc del Dia Internacional de la Dansa
que se celebra el 29 d’abril de cada any, el Mercat

de les Flors ha organitzat una setmana de dansa
durant la qual hem vist una selecció de peces
curtes nacionals (del programa de centres cívics
Dansa + a prop) i internacionals (provinents de la
tercera edició de la International Fabrica for
Choreographers).

Tot i la diversa procedència i el tema que trac-
tessin, en les quinze obres hi predominava la fos-
cor i el regust amarg, malgrat les traces d’humor
que, afortunadament, també presentaven algunes
peces. Si, realment, l’art és el reflex de la societat
que el produeix, que malament que estem! An-
goixa, separacions doloroses, desconfiança, inco-
municació, mecanització, por... són sensacions
que vessaven sense parar de l’escenari del Mercat
durant aquests tres dies.

Però, tot i la foscor, algunes peces brillaven amb
llum pròpia, com Protection Formula, de la israelia-
na Iris Erez, que amb un vestit de paper de bom-
bolles (d’aquell que serveix per embolicar les coses
fràgils), com una núvia de vidre, jugava amb el
soroll que feia la seva disfressa, modificant els
gestos sense modificar el so, embogint, per ins-
tants, amb moviments que semblen sorgits de
descàrregues elèctriques. Altres vegades ella era

tot suavitat, quasi es feia aquosa, mentre que
després tornava a sorprendre’ns la brusquedat del
seu cos, sacsejant-se com una escultura de cristall
guanyadora d’un concurs de hula-hoop.

També la malàisia Mei Yin Ng, amb el seu We-
ar/tear, va portar-nos un raig de llum, tot i la cru-
esa de la peça, amb música feta de sorolls com el
d’una màquina de serrar i ella pràcticament nua,
la seva pell torrada en un escenari en penombra
i els membres del seu cos separats per cordills
negres. I, de sobte, un cop d’humor: els sorolls es
converteixen en moviments corporals, el cos es fa
màquina, les màquines són instruments i tot lli-
ga a la perfecció, la dansa ens fascina i la música
ens transporta a un món de joguines de corda
que ho belluguen tot i ens fa desitjar no ser més
humans.

I, finalment, amb un registre totalment perso-
nal, la finlandesa Kira Riikonen ens presenta Isn’t
she lovely?, un cara a cara amb els espectadors en
què la seva bogeria enamora perquè la tragèdia
humana, si es porta amb la mateixa dignitat amb
què ella duia el vestit trencat i ensenyava les
calces vermelles, és felicitat. I l’amargor s’endol-
ceix.

.............................

Milton
Nascimento
actua aquest
vespre a
l’Auditori de
Barcelona

Redacció
BARCELONA

M
ilton Nascimen-
to torna a Cata-
lunya. El veterà
cantant i gui-
tarrista, nascut

a Rio de Janeiro el 1942, actua
aquesta nit (21.30 h) a l’Audi-
tori. El concert, que s’emmar-
ca dins del setzè Festival de
Guitarra de Barcelona, serveix
com a presentació de Pietà
(2003), l’últim treball disco-
gràfic del músic brasiler. En
l’enregistrament d’aquest àl-
bum, que Nascimento va de-
dicar a la seva mare adoptiva,
hi van col·laborar músics com
Herbie Hancock i Pat Me-
theny, i la resposta de crítica i
públic va ser positiva.

Nascimento, que actuarà
acompanyat de vuit músics, és
un dels artistes més prestigio-
sos del Brasil i les seves can-
çons han seguit tot tipus d’es-
tils. Així, el cantant brasiler,
especialista en l’ús de la gui-
tarra acústica, és un músic
eclèctic que des dels anys 60
ha passat pel pop, la cançó
brasilera, el rock progressiu i
el jazz. Entre els seus treballs
més exitosos destaquen la
cançó Manha de Carnaval, part
de la banda sonora de la pel-
lícula Orfeu negre de Marcel
Camus i el disc Crooner (1999),
un àlbum de versions dels
anys 50 que va arribar a les
300.000 còpies venudes. Nas-
cimento, guanyador d’un
Grammy Llatí al 2000, és un
artista tot terreny que, aquest
vespre, intentarà demostrar
que la seva música segueix
sent tan vigent com sempre.


