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‘Mare de sucre’  
Sala Tallers 

E 
n un curs teatral s’estrenen obres 
de tota mena, incomptables gai-
rebé. Però en aquest s’ha presen-
tat un punt i a part: Mare de sucre. 
«Vinc de veure l’espectacle més 

important del teatre català dels últims 20 anys. 
Vosaltres, ¿què tal?». La frase la va tuitejar  
Joan Yago, el brillant dramaturg de la compa-
nyia La Calórica, després de veure la funció a la 
Sala Tallers del TNC l’endemà de la seva estre-
na. ¿Exageració? ¿Tuit de col·lega? Ni de bon 
tros. Perquè Clàudia Cedó firma, sens dubte, 
una obra d’aquelles que converteixen el teatre 
en un brollador de vida. 

Mare de sucre explica la història d’una noia 
de 27 anys amb una discapacitat intel·lectual del 
65% que vol ser mare. El seu irrefrenable instint 
maternal desencadena la incomprensió. Primer 
d’una mare que no la deixa ni fer de cangur, i 
després dels responsables de la fundació a la 
qual ha arribat per compartir pis. Cedó perfila 
una detallada reflexió sobre com tractem les 
persones amb diversitat funcional, per què no 
els deixem prendre decisions o per què mar-
quem tant la línia entre nosaltres i ells. Ho fa la 
dramaturga i directora sense donar respostes, 
per descomptat, i obrint la porta que ens fem 
moltes preguntes. És una obra que ens inter-
pel·la com a societat, que ens condueix a qües-

tionar-nos sobre com ens relacionem amb re-
alitats que gairebé mai volem afrontar. O que 
camuflem sota un paternalisme protector. 

Cedó sap de què està parlant. Porta 15 anys 
com a coordinadora a Banyoles d’un projecte 
de teatre inclusiu, Escenaris Especials, amb 
persones en risc d’exclusió social o amb algu-
na discapacitat. Quatre d’elles (Andrea Álva-
rez, Judit Pardàs, Mercè Méndez i Marc Buxa-

deras) són les protagonistes de Mare de sucre, al 
costat d’Ivan Benet (director de la fundació i 
ginecòleg), María Rodríguez (educadora so-
cial) i Teresa Urroz (la mare). Aquí hi ha la gran 
virtut de la peça: una perfecta conjunció entre 
els intèrprets professionals i els que no ho són. 

¿Teatre inclusiu? Teatre gran, sense etique-
tes. Riem i ens emocionem fins a la llàgrima. En 
escena no hi ha aquesta divisió entre nosaltres i 
ells, ja que per la Tallers es mouen (un en cadi-
ra de rodes) set veritables cracs. Andrea, Judit, 
Mercè i Marc –igual que Ivan, María i Teresa- 
treballen des d’una veritat captivadora. Álva-
rez és la Cloe. Supèrbia. Carrega amb tot el pes 
de l’obra, i no només per aquesta ràbia que 
desperta sentir-se incompresa, també per uns 
monòlegs interiors als quals Cedó imprimeix 
alt voltatge poètic. Pardàs, Méndez i Buxaderas 
mai es queden enrere, i ell per exemple atrapa 
amb un magnetisme brutal. 

A Benet, Rodríguez i Urroz, mentrestant, 
se’ls veu meravellosament entregats al que ha 
sigut, segur, un dels viatges més especials de la 
seva carrera. Com el que viu el públic que om-
ple la Tallers. El paper es va esgotar abans de 
l’estrena i l’obra va prorrogar fins avui amb el 
mateix èxit. Que la gent d’Escenaris Especials 
no tardi a tornar, amb Mare de sucre o amb una 
altra joia com les que sol tallar Clàudia Cedó. n

Un moment de ‘Mare de sucre’, al TNC.

May Circus
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Brollador de 
vida al TNC

— La seva música ens porta a un 
imaginari retro de fantasia i lite-
ratura pulp, amb prestidigita-
dors i aventures tropicals. ¿Ido-
ni per a temps de pandèmia? 
— Totalment. La cita exòtica del 
nou disc és una manera de rei-
vindicar els paradisos perduts. 
L’exotisme no és només la selva  
i el pantà, sinó la part inaudita, 
desconeguda i excitant que ca-
dascun de nosaltres portem dins. 
Amb el confinament per la Covid, 
hem tingut l’oportunitat de con-
tinuar explorant-ho. 

— Des de la pulsió del rock and 
roll. 
— No fem música exòtica a l’estil 
Martin Denny o Les Baxter, mal-
grat que ens fascina el poder que 
tenen per evocar la utopia. Però 
som una banda de rock and roll, 

sí, i busquem antídots al culte a 
l’actualitat i l’excés d’informació. 
Amb una música feta aquí i ara, 
perquè no fem revival ni toquem 
versions. 

— Fan música instrumental. 
— Mirant de no caure en l’este-
reotip de gènere. Podem engan-
xar-nos al surf, però no venim 
d’allà, i ens agrada el jazz, però 
en nosaltres la pulsió rocker té 
més força. La nostra música té 
diferents elements, però apos-
tem per la singularitat, que ens fa 
lliures. Si milites en un gènere, 
jugues amb les regles d’una altra 
gent, no paas amb les teves, i 
sempre hi haurà algú que sigui 
molt més exhaustiu i més col·lec-
cionista que tu. 

— El seu nou disc, Exotic rendez-
vous, ¿què representa en l’evo-
lució de Los Mambo Jambo? 
— És un pas en l’aprofundiment 
de les nostres característiques 

personals, i contra els nostres 
propis clixés. El rock and roll ins-
trumental és un llenguatge am-
pli, i cada vegada anem ampliant 
més el vocabulari. Hem fet una 
aposta valenta a la cançó del ví-
deo, Exotic rendezvous, que no és 
ràpida i enèrgica, sinó de matisos.  

— Els seus directes són fogosos. 
¿Traslladar aquesta intensitat a 
l’estudi és un problema? 
— Ens preparem de forma molt 
exhaustiva perquè quan entrem 
a l’estudi la gravació sigui curta, 
instantània, sobre allò que hem 
estat preparant. El més impor-
tant és transmetre emoció. És el 
nostre deure. 

— La peça d’obertura, Contra las 
cuerdas, ¿és una resposta a les 
restriccions de la pandèmia? 
— Reflecteix una mica el que pa-
tim, quan decidim prémer mal-
grat tot. Després del xoc inicial, 
reaccionem activant-nos, tot i 
que l’aturada del directe ha sigut 
horrorosa. No entraré en valora-
cions polítiques, però això repre-
senta la negació de la nostra es-
sència: si un músic no pot tocar 
per a la gent, ¿què li queda? Tocar 
per a un mateix és avorridíssim; 
té les potes molt curtes. 

— En paral·lel a Los Mambo Jam-
bo, manté actiu el seu altre pro-
jecte, Dani Nel·lo y Los Saxofo-

nistas Salvajes. ¿Què representa 
aquesta parcel·la per a vostè? 
— Reprenem la tradició dels sa-
xofonistes de rhythm’n’blues 
que va començar als 40 i va seguir 
evolucionant: King Curtis, Big Jay 
McNeely, Arnett Cobb... Aquesta 
gent va ser tan bèstia que va fer 
que un xaval de Barcelona als anys 
80 agafés un saxo i desitgés seguir 
els seus passos. Agafem cançons i 
els donem un nou impuls sense 
concebre-les com a covers, sinó 
com a nous estàndards de rhyt-
hm’n’blues. Perquè al jazz es pot 
tocar mil vegades The man I love, 
però, en canvi, si fas una revisió 
de McNeely, ¿estàs fent una ver-
sió? Compte amb això. n

JORDI BIANCIOTTO 

Barcelona

«Si un músic no pot 
tocar per a la gent, 

¿què li queda?»

Dani Nel·lo

Dani Nel·lo (segon per la dreta), amb Los Mambo Jambo, amb qui publica ‘Exotic rendezvous’.

El Periódico

El saxofonista publica disc amb Los Mambo Jambo 
alhora que manté actius Los Saxofonistas Salvajes, 

amb qui actua avui al Monumental Club.
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