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Quatre mosqueters

Jordi Jané

'Desbandada'. Amb Leandre i la Beat Band. David Moreno (piano i teclats), Marc Sort (saxos i
flautes) i David Parras (tuba). Llum i so: Evarist Valera. Creació i direcció: Leandre Ribera.
Barcelona, Villarroel Teatre. 13 de març.

Desbandada és una versió de l'excel·lent ?, espectacle que Leandre va presentar l'octubre del 99 al
Teatre de Ponent de Granollers. Malgrat l'èxit de públic i de crítica al London Hackney Empire, al festival
de Cognac i en molts altres escenaris europeus, en aquell moment cap sala de Barcelona va saber
valorar l'humor tendre i intel·ligent de la proposta i Leandre en va oferir una funció-funeral el 8 d'abril del
2000 al Poliorama (uns dies abans d'estrenar aquella petita joia titulada Madame et Monsieur). L'actual
Desbandada del Villarroel no és ben bé ? però en conserva les línies mestres i algunes escenes, a més
d'haver-se enriquit amb un polivalent trio musical que tan aviat encoixina l'acció del pallasso com el
repta i l'esperona. Leandre hi aboca 15 anys d'ofici amb una barreja molt personal de mim, pallasso
rodamón, fregolista, cantant mut, percussionista frustrat, protagonista de còmic i un munt de coses més.
Si ? engegava i acabava amb referències ferroviàries, aquí el tren -el concepte de viatge- és suggerit
pels músics que entren fent xup-xup per la platea mentre Leandre s'espera assegut sobre la maleta
contemplant un despertador. Després, tot va saltant d'una situació a l'altra sense que el públic pugui fer
altra cosa que deixar-se endur per l'acció, el clima i el carisma de quatre mosqueters del benestar que
conjuguen humor i intel·ligència en esquetxos que, com el del pescador i el peix, són poemes
tridimensionals. Si el programa de mà diu que Desbandada és "un concert-espectacle d'humor visual",
val a dir que hi ha escenes que, convenientment treballades, podrien aportar molt a la renovació de les
entrades musicals de pallassos.
Quan el públic abandona el teatre es troba amb una propina doble. Després d'uns quants bisos
musicals dels Beat Band al vestíbul, Leandre es lliura a una jam session a l'altra vorera del carrer, on
improvisa amb la vida en estat pur: el taxista, el veí, el motorista embalat, el cotxe de la bòfia, el
passavolant, el borratxo, la parella ensucrada, una estufa al contenidor, tot, absolutament tot, es
transforma en material escènic caçat al vol i és aprofitat a fons per aquest D'Artagnan de l'humor que,
amb els altres tres mosqueters, treballa perquè Barcelona vagi recuperant europeïtat. Seran al Villarroel
fins al 4 d'abril.
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