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Javier Daulte té una
fórmula i T de Teatre
uns personatges cosits

a cinc actrius. Amb
aquests dos sòlids ele-
ments han creat un arte-
facte que manté la perso-
nalitat de les dues parts
implicades sense que
neixi una nova categoria.
Una barreja tan homogè-
nia com l’aigua i l’oli. Agi-
tada amb energia adqui-
reix certa densitat. Repo-
sada, cada element ocupa
el seu lloc.

Com pot ser que t’estimi
tant és una comèdia de
suspens amb tot el desple-
gament d’efectes propis
d’una obra de gènere o els
seus híbrids, amb cons-
tants picades d’ullet a l’estil
cinematogràfic, un llen-
guatge que l’autor argentí
recrea amb ironia sobre
l’escena. En aquest conti-
nent dramàtic s’han ins-
tal·lat els personatges ha-
bituals de les cinc actrius

de T de Teatre, sense gai-
res variacions sobre el pro-
totip que han fixat amb
èxit en el teatre i la televi-
sió. Mamen Duch, Marta
Pérez, Carme Pla i Àgata
Roca són com les conei-
xem, traslladades a una
nova ficció. Només Míriam
Iscla, en un suggerent
doble paper, es despulla de
l’uniforme del conegut i
construeix un nou caràcter.

Res de nou per cap de
les bandes, però el públic
disfruta amb els mitjans de
producció que aporta el
Teatre Nacional de Catalu-
nya. La maquinària escèni-
ca s’erigeix en clar prota-
gonista de la funció. El sus-
pens creat pel thriller de
Javier Daulte –amb un ex-
plícit homenatge al flash-
back i la veu en off del ci-
nema negre– es disputa
l’atenció i l’aplaudiment
del públic amb els efectes i
trucs escènics que guarnei-
xen del començament fins
al final la producció. Una
fantàstica capsa de sorpre-
ses que fa oblidar l’instint
de recepta (enriquida) de
l’espectacle.
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La maquinària
escènica és la
clara protagonista
de la funció
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una òpera de cambra, al TNC, dins el Festival d’Òpera de Butxaca
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El mateix equip que va es-
trenar al Grec del 2001 l’es-
pectacle Euridice i els tite-
lles de Caront presenta
aquesta nit al TNC Saló
d’Anubis o l’acadèmia de
Lilí & Danté, una interes-
sant òpera de cambra per a
quatre veus i cinc instru-
ments. Amb música de Joan
Albert Amargós, llibret de
Toni Rumbau, direcció es-
cènica de Luca Valentino,
escenografia de José
Menchero i la gestió inter-
nacional de Dietrich Grosse,
la companyia planteja una
obra de doble registre que
sota l’aparença d’un espec-
tacle de màgia i cabaret
s’enfronta al tema de la

mort a partir de personat-
ges de la mitologia clàssica.

L’espectacle, estrenat a
Winthertur (Suïssa), s’ins-
criu dins la 12a edició del
Festival d’Òpera de Butxa-
ca, que va iniciar una sego-
na etapa el 2004 després
del tancament del Teatre
Malic el 2002, on s’havia
iniciat. Toni Rumbau es va
associar amb Dietrich Gros-
se, ballarí alemany de l’es-
cena barcelonina que havia
fundat Lanònima Imperial,
i després de parlar amb
Amargós van decidir fer un
canvi de rumb consistent a
no tenir seu fixa i ins-
tal·lar-se dins de diferents
espais i teatres de la ciutat.
Rumbau explica que “ha
estat un handicap, però ens
ha permès obrir més el fes-

tival, poder créixer”.
Rumbau té la concepció

d’un festival basat en la cre-
ació de noves òperes, activi-
tat inexistent al nostre país,
on bàsicament només es re-

presenten clàssics. Un dinà-
mic Rumbau ens explica
que enguany presenten qua-
tre òperes noves dins el Fes-
tival: Saló d’Anubis; La Cuz-
zoni, esperpent d’una veu,
a L’Auditori al novembre,
amb música d’Agustí Char-
les i llibret de Marc Rosich,
produïda a Alemanya i que
es va presentar dins les ac-
tivitats paral·leles a Frank-
furt; Hangman, Hangman
i The Town of Greed, a la
sala Foyer del Liceu, amb
música i llibret de Lleonard
Balada, un compositor cata-
là que viu a Nova York; i a la
Beckett, a finals de novem-
bre, presenten Odola, amb
composició i direcció musi-
cal de Jordi Rossinyol i text
del poeta Albert Mestres.

Saló d’Anubis planteja al

públic el tema de la incerte-
sa davant la mort, latent,
en un doble espai en què la
vida i la mort s’emmirallen
en el cabaret i la màgia,
amb la col·laboració dels es-
pectadors.

En ser un espectacle molt
visual el paper de l’escenò-
graf Luca Valentino ha estat
fonamental. També ha estat
important l’assessorament
del Mag Lari als cantants,
que han de fer de mags.
Rumbau ens diu que és un
espectacle divertit i alhora
dramàtic, és a dir, “la inten-
ció és sorprendre el públic i
mostrar-li els aspectes fos-
cos de la vida. Vivim dins el
camp de la mort, i l’ambigüi-
tat del cabaret clàssic, sem-
pre dual, alegre i tràgic, ens
permet mostrar-ho”. ■

Una escena de ‘Saló d’Anubis’, i a la dreta, Rumbau amb els malaguanyats Pepe Otal i Mariona Masgrau a l’antic Taller de Marionetes de la Barceloneta ■ TNC / FOBNC

Una biografia des dels setanta
Mariona, Pepe
Otal i un llibre
sobre el Malic
Toni Rumbau em rep al seu
despatx de la Rambla, antiga
consulta del seu pare metge.
És un vell lluitador, que es va

iniciar a començament dels
setanta als voltants de la plaça
del Pi, poc abans de crear amb
Mariona Masgrau i Eugenio
Navarro La Fanfarra, compa-
nyia de titelles, que després
de moltes voltes, exilis i altres
avatars fundaria el 1984 el Te-
atre Malic, que des de la seu

del carrer Fussina seria un
dels revulsius de l’escena in-
dependent, del 1984 fins al
2002, quan el van haver de li-
quidar. El Malic va ser el bres-
sol d’algunes de les propostes
més transgressores de les
dues últimes dècades del
segle, d’on van sorgir artistes

inclassificables com Pepe Otal.
Rumbau ha deixat constància
d’aquells anys intensos en un
llibre biogràfic, Malic, l’aventu-
ra dels titelles, que ha publicat
Arola. És podria dir que és
també un testament sentimen-
tal a la que va ser companya i
amiga, creadora dels titelles

de la companyia, i mare del
seu fill, Mariona Masgrau. I
també de Pepe Otal, que va re-
presentar molts dels seus es-
pectacles al Malic. Mariona va
morir als 57 anys aquest mes
de maig, d’un càncer; i a Pepe,
de 59, el va fulminar un infart a
Sardenya al juliol.

Òpera de
cambra, des del
cabaret clàssic,
alegre i tràgic, i
amb la sorpresa
de la màgia




