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Quinze anys  
a la recerca  

d’un orgasme

TEATRE

‘Els dies mentits’ SALA FLYHARD 228 DE FEBRER 

M
arta Aran va enfocar un tema difí-
cil i controvertit en el seu debut 
com a autora i directora. La noia 
de la làmpada girava al voltant de 
la maternitat com a expectativa 

imprescindible o imposició social. Aran continua 
mirant el mon femení amb Els dies mentits, un pe-
culiar monòleg en què una noia anorgàsmica ex-
plica la mentida que ha viscut durant més de 
quinze anys. Certament que es tracta d’un pro-
blema que condiciona les relacions i afecta ne-
gativament l’equilibri emocional de la persona, 
i també que té solucions terapèutiques que l’afec-
tada descarta per autoengany o per vergonya, pe-
rò el plantejament de la funció em sembla que im-
plica un enfocament de la sexualitat femenina de 
caràcter finalista més propi del mascle que de la 
femella perquè, com diu el poeta, és en el camí on 
hi ha el gaudi. 

L’obra fa un recorregut des d’un món d’adoles-
cents que es volen desvirgar i que fa pensar en 
les noies de les high school de l’Amèrica profun-
da, tot passant per un desacomplexat frenesí se-
xual a la recerca de l’orgasme, per culminar en 
l’alliberadora confessió final entre llàgrimes.  

Al meu entendre, la proposta té tres coses 
d’interès i cap d’elles és l’enfocament de la qües-
tió, per més que, com ens indiquen, estigui en 
part basat en converses i testimonis reals (per-
donin la ignorància). Un d’ells és el joc semàn-
tic que fila l’autora amb frases que es trenquen, 
silencis que conviden a imaginar la resposta, i 
una notable varietat d’actituds resoltes gairebé  
amb monosíl·labs o onomatopeies. La segona, la 
interpretació d’aquesta partitura per una entre-
gada i empàtica Lara Salvador. I, la tercera, la vi-
tal i enèrgica direcció de la mateixa autora, tot i 
la poca definició de les transicions. Una direc-
ció conscient que el sexe com a motiu, tema o 
conflicte és sempre cridaner, que explota el po-
tencial humorístic amb eficàcia sense renunciar 
a l’exageració gestual i implicant-hi directament 
els espectadors.e

BARCELONA

SANTI FONDEVILA

Andrea Motis al caliu 
dels ritmes brasilers

La cantant i trompetista barcelo-
nina fa servir un plural que inclou 
els músics del quintet que lidera 
(Joan Chamorro, Ignasi Terraza, 
Josep Traver i Esteve Pi) i els col·la-
boradors especials que l’han ajudat 
a tirar endavant un repertori brasi-
ler que abans han interpretat ge-
gants com João Gilberto, Beth Car-
valho, Gal Costa i Marisa Monte, en-
tre d’altres. “Òbviament ho faig amb 
respecte i intentant que no sigui una 
cosa de mal gust ni que estigui fora 
de context”, diu. Tanmateix, el res-
pecte no és cap obstacle per a l’atre-
viment. Aquesta vegada Motis ha 
jugat explorant. Assessorada per 
Sergio Krakowski, ha acaronat rit-
mes brasilers fugint de la previsible 
connexió del jazz amb la bossa no-
va i abraçant, en canvi, la samba. “La 

bossa nova ja està molt explotada 
en el món del jazz, i jo ja n’havia 
fet algunes”, diu Motis, que s’ex-
pressa amb desimboltura i ale-
gria en peces com Suadades da 
guanabara i Pra que discutir com 
madame. “Aquesta la vam fer 
molt ràpida, gairebé com un rep-
te i per donar-li aquest to més di-
vertit perquè al cap i a la fi aques-
ta cançó és un embarbussa-
ment”, precisa.  

Per aconseguir el color brasi-
ler compta amb especialistes 
com Fernando del Papa (cava-
quinho), Matthieu Tétéu Guile-
mant (guitarra de set cordes) i el 
mateix Krakowski (pandeiro), a 
més de Christoph Mallinger (vi-
olí) i Gabriel Amargant (clari-
net). L’equip complet, inclòs el 
quintet, està convocat per al con-
cert de presentació del 6 d’abril al 
Festival Strenes de Girona, i tam-
bé per al que oferirà al novembre 
al Festival de Jazz de Barcelona, 
que dedicarà un retrat d’artista a 
Motis. “Tinc moltes ganes que ar-
ribi el concert de Girona, perquè 
em fa molta il·lusió que puguin 
venir a tocar els músics de músi-
ca brasilera amb qui he gravat el 
disc, i amb els quals no tindré gai-
res oportunitats de tocar. La gent 
fliparà amb ells”, diu.   

El color del Brasil 

Els instruments brasilers i “la 
manera com els toquen hi donen 
el color d’allà”, però Motis surt 
del guió i posa en joc el violí i el 
clarinet per aconseguir “un caliu 
de fusta” i per evitar “sonoritats 
purament jazzístiques” com les 
que podia aportar el saxo. De fet, 
el saxo soprano tot just hi apareix 
en un arranjament ben peculiar a 
la versió de Mediterráneo, de Jo-
an Manuel Serrat. “Acabàvem de 
muntar la versió per a l’especta-
cle Nits d’Estiu i Festa que vam 
fer al Teatre Grec quan el Sergio 
em va dir que hi havia uns ritmes 
molt afros propis del Brasil que 
no estaven representats en el 
disc, i vam decidir incorporar-los 
a Mediterráneo”, explica Andrea 
Motis.e

La barcelonina Andrea Motis ahir a l’Antic Cafè Espanyol del Paral·lel 
de Barcelona. MANOLO GARCÍA

La cantant i trompetista presentarà el disc 
‘Do outro lado do azul’ al Festival Strenes

MÚSICA

Andrea Motis (Barcelona, 1995) es-
tà exultant. “És el disc més treballat 
que he fet fins ara”, diu a propòsit de  
Do outro lado do azul (Verve-Uni-
versal, 2019), un recorregut del jazz 
a les músiques brasileres que ella 
mateixa no dubta a l’hora de des-
criure com a “més excitant” que l’àl-
bum anterior, Emotional dance 
(2017). “És que aquell disc era la 
presentació internacional, i vam fer 
el que millor sabíem fer. Es tractava 
de sentir-nos còmodes, sense pren-
dre tant de risc. Per a Do outro lado 
do azul, en canvi, ens hem posat en 
un terreny diferent per fer una co-
sa diferent”, explica Motis.  

BARCELONA

XAVIER CERVANTES

Els Serrano il·lustren el “caos” d’Europa amb l’OBC
te europeu, o el que consideren el 
“caos” d’Europa des dels inicis.  

“Parlem de com cada cop que 
intentem posar en pràctica els 
ideals europeus ens trobem re-
sistències, o no podem ser-hi fi-
dels”, explica Pau Palacios. Però, 
tal com passa amb la composició 
de Beethoven, “ens oblidem de 
tot i ho tornem a intentar”. El 
músic va escriure aquest “cant a 
l’alegria” en un moment “baix” 
de la seva vida, diuen, però no es 
va resignar, com passa amb l’ide-
al utòpic de la UE, que constant-
ment està renaixent de les cen-
dres. Per a Ono, la dramatúrgia 
dels Serrano mostra la capacitat 
de Beethoven de “sobreposar-se 
als obstacles”. “Busca, busca, 
busca i al final troba l’alegria”, 
afirma el director musical.e

Posar imatges a la Novena simfonia 
de Beethoven. Aquest és el repte de 
l’Agrupación Señor Serrano, una de 
les més internacionals del panorama 
escènic català, que aquest cap de set-
mana actua a L’Auditori –en tres 
funcions, dins el trencador cicle Es-
cenes– amb l’acompanyament musi-
cal de l’OBC i sota la batuta del titu-
lar de l’orquestra, Kazushi Ono. Uti-
litzant el seu habitual dispositiu de 
cinema en temps real, que inclou l’ús 
de càmeres de vídeo, la creació de 
maquetes i la manipulació d’objectes 
(a l’escena hi haurà des de flors fins 
a escombraries, passant per ampo-
lles i teclats d’ordinador), els Serra-
no volen reflexionar sobre el projec-

BARCELONA

ARA

La polèmica imatge promocional 
de Garden Center Europe. L’AUDITORID
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