
1917 D’ABRIL DEL 2009 teatre

L’expressió popular anem a fer una 
musa s’utilitza a Mallorca quan al-
gú vol prendre una copa en bona 
companyia. Encara està en ús i  se 
l’ha apropiat el director mallorquí 
Rafel Duran per batejar un especta-
cle que planteja a l’Espai Brossa un 
viatge per la poesia catalana del se-
gle XII fins al XVII. El repàs va a càr-
rec de veus tan experimentades com 
les d’Anna Güell i Mercè Anglès, que 
són els dos motors de la companyia 
Q-Ars Teatre.
 Les actrius interpreten dues ami-
gues, d’esperit antagònic, que es 
convertiran en guies d’un recorre-
gut que va des de l’edat mitjana fins 
al Barroc. Així s’inicia amb els troba-
dors d’Occitània i també passa per 
etapes que recullen l’espiritualitat 
mallorquina i l’humanisme valen-
cià. Al marge d’autors reconeguts, a 
Duran el mou a més la inquietud de 
donar el seu espai a un entorn silen-
ciat per la història oficial: el de les 
dones escriptores i tot el món que les 
envoltava. H
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Anem a fer una musa
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Julio Álvarez, director artístic del 
Tantarantana, diu que hi ha unes 
xifres d’assistència al seu local que 
certifiquen que el teatre «s’aguan-
ta» a Barcelona per la presència 
majoritària de públic femení. Tant 
amb grups d’amigues com amb se-
nyores que arrosseguen la seva pa-
rella a les platees. Potser per això 
ha programat el cicle Ella a escena 
sobre l’univers femení, sense més 
concrecions. El monòleg De músi-
ca i d’homes, la tercera entrega de 
la proposta, porta la seva firma en 
la direcció, la d’Helena Tornero en 
l’escriptura, i la d’Anna Briansó en 
la interpretació.
 Álvarez va perfilar els seus 
punts de partida al voltant d’una 
dona madura com a protagonista, 
una tragicomèdia amb final feliç 
i una exploració retrospectiva del 
seu món emocional i de la seva re-

lació amb els homes. Aquesta dona 
de 53 anys, Patti, apareix en escena 
envoltada de les caixes de la seva mu-
dança i disposada a emprendre una 
nova vida amb qui pensa que és, fi-
nalment, l’home de la seva vida.

Amb banda sonora

«Ens volíem preguntar si aquesta do-
na era propietària del seu destí o si 
havia de ser feliç a qualsevol preu», 
afirma el director. A més dels homes, 
el monòleg es nodreix de les cançons 
que han marcat les diferents etapes 
de la protagonista. «La música és el 
vehicle ideal per a la capacitat evoca-
dora», apunta Helena Tornero, que 
ha situat una de les seves cançons 
preferides –Thunder road, de Springs-
teen– com el leitmotiv que acompa-
nya sempre Patti. Fragments de Vola-
re de Domenico Modugno i de temes 
de Lou Reed, Leonard Cohen o Patti 
Smith també condimenten aquest 

Anna Briansó explica a ‘De música i d’homes’ 
un tragicòmic recorregut vital amb un final feliç 

Al voltant de la 
dona madura

33 Protagonista 8 Anna Briansó, en una imatge promocional.
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recorregut vital.
 Un dels grans reptes d’Álvarez i 
Torner ha estat trencar la sensació 
de monòleg, amb la idea d’una  vive-
sa més gran i que el públic compar-
teixi les experiències d’aquesta do-
na madura i de l’univers de perso-
natges que l’han acompanyat. Per 
Anna Briansó, el que és el seu pri-
mer monòleg ha suposat una pro-
va per la barreja de gèneres. «Té al-
guns elements de soliloqui, al par-
lar amb tu mateixa a partir d’una 
emoció extrema; de farsa, quan des 

dels 53 anys recorda què li va pas-
sar als 13; i d’alta comèdia, quan 
parla dels seus 35 anys». 
 A De música i d’homes tampoc hi 
falta, segons els seus creadors, un 
rerefons gairebé metateatral en 
forma de pregunta. «¿Estem pre-
parats en el teatre per a finals feli-
ços?». És la porta oberta a l’esperan-
ça en aquests dies de crisi. H

De música i d’homes
3Tantarantana • Fins al 10 de maig • Dc. a ds., 
21.00; dg., 19.00 • 10 (prèvies)-14-16 €


