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● El predicament que té Chambao per
aquestes contrades és digne d’anàlisi.
L’estiu del 2007 va omplir les grades
dels jardins del Cap Roig, que tenen
capacitat per a poc més de 2.000 per-

sones. Aleshores es tractava de la gira de promoció
del seu tercer àlbum, Pokito a poko, possiblement
el més rodó del grup. A fe que els va fer xalar a tots
d’allò més. L’estiu passat va tornar a fer la proesa, i
l’auditori del Cap Roig va registrar un altre ple,
aquesta vegada a mitja gira promocional del darrer
disc del grup, Con otro aire. I el públic va tornar a
estar encantat de la vida amb Lamari, la seva espon-
taneïtat vorejant el desvergonyiment, la seva gràcia
innata, la seva simpatia i aquesta vitalitat i energia
que irradien uns ulls d’un verd atlàntic i que guia
qualsevol dels seus gestos. Qui pensi que omplir un
auditori de 2.000 persones és relativament fàcil,
hauria d’haver presenciat la gentada que va convo-
car el grup malagueny divendres al pavelló de Fon-
tajau. Aproximadament 4.400 persones van assistir

al darrer concert de la gira de Con otro aire, que,
precisament per això, era un concert molt emotiu
per al grup i per a la mateixa cantant i líder del grup,
ara en solitari, ja que Eldani i Eledi (Casañ, tots
dos) ja no formen part del projecte. Ho era perquè
Con otro aire conté un munt de bones cançons
compostes per la cantant, que sembla haver-se des-
cobert ella mateixa, haver descobert que té més fa-
cetes artístiques dignes de valorar, més enllà de ser
qui hi posa la veu i la imatge, que ja és molt.

Pel concert de divendres Lamari va anunciar
«sorpresitas», i tenia raó. Només n’era una, però va
ser un bon descobriment. Abans que Chambao sor-
tís a escena, van actuar Los Atlánticos, de Còrdova,
un grup esplèndid que fa una estimulant barreja de
hip-hop i flamenc o de flamenc i hip-hop, que va
deixar el públic a punt de caramel per tal que els
malaguenys sortissin a recollir-ne els fruits. Va ser
una de les poques errades del grup: va trigar més de
mitja hora a començar la seva actuació i el públic –a
Girona costa poc– es va refredar. Tot i això, Cham-
bao va oferir un concert impecable, basat en els te-
mes del seu darrer disc, no podia ser d’una altra ma-
nera –inclòs el ja popularíssim Papeles mojados–,
barrejats amb alguns temes dels discos anteriors i,
tot i que se’n van trobar a faltar alguns, van sonar
Pokito a poko, Roé por la escalera (Pokito a poko,
2005) o Chambao, Volando voy i Ahí estás tu (En-
dorfinas en la mente, 2003). No es va sentir Mi pri-
mo Juan, llàstima, però el meu bon amic Juan, com
la resta del pavelló, va xalar de valent amb Lamari i
un magnífic grup de músics que van tancar la gira
amb les famílies de la cantant, la de sang i la profes-
sional, i el personal de producció, al damunt de
l’escenari. La festa va continuar als camerinos.
Com diria Lamari, «pa fliparlo».

Per «flipar-ho»
DANI CHICANO
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Lamari, l’ànima, ara més que mai, de Chambao, en el
concert de divendres. / LLUÍS SERRAT

abitualment
alimentem
els nostres

fantasmes i les nos-
tres obsessions, dei-

xem que les nostres pors, en major
o menor mesura, s’ensenyoreixin
de part de la nostra ment fins que en
alguns casos, els més extrems, do-
minen la nostra voluntat. Per lluitar
contra això cal reconèixer aquestes
pors, aquests fantasmes, i aprendre
a conviure-hi, com a primer pas per
a dominar-los, neutralitzar-los i, fi-
nalment, si és el cas, fer-los des-
aparèixer. Aquest sembla ser l’eix
que vertebra l’espectacle multidis-
ciplinari Boliloc, del prodigiós
creador francès Philippe Genty.

Esperonat per un article que rela-
tava com era possible que un jove
patís un cas extrem de desdobla-
ment de personalitat, amb 16 per-
sonalitats diferents convivint dins
la seva ment, Genty, que arrossega
el seu propi trauma –soldats nazis
van incendiar la casa dels seus pa-
res i dotze habitatges més del barri,
quan ell era un infant, com a repre-
sàlia per la mort de soldats alema-
nys assassinats per uns maquis–, va
bastir Boliloc. Genty és un mestre
del teatre d’objectes i a Boliloc
queda ben patent. Sense una línia
argumental, en ocasions al límit de
la racionalitat, l’espectacle el pro-
tagonitza una ventríloqua, Alícia,
que comença el seu espectacle de
cabaret amb Doc, un titella malalt, i
Balduc, un titella que és tot budells
i, per tant, es peta contínuament.
Tots dos són d’una gran però in-
quietant comicitat. Hi ha un tercer
titella, el més sinistre, esquerp, que
no té nom, no parla, sinó que emet
un xiuxiueig ronc, no té rostre,

H

s’amaga sota un embenatge, un
barret, una gavardina i unes ulleres
amb dos punts de llum als ulls. Ell
serà el que desencadenarà la fanta-
sia; gràcies a ell els titelles pren-
dran consciència del seu propi ser,
esdevindran de carn i ossos i, ales-
hores, començarà el viatge prodi-
giós per l’univers interior d’Alícia,
pel seu subconscient, amb una es-
bojarrada i increïble endoscòpia
cerebral que permet a Genty jugar
de manera intel·ligentíssima amb
videoprojeccions, llum, so, titelles
i actors, uns actors que excel·leixen
en la seva comesa, molt especial-
ment el belga Christian Hecq, amb
un espectacular domini del cos i de
la tècnica del clown, el mim i la
màscara. Els dos titelles, que aca-
baran introduint-se en la ment
d’Alícia –de fet, no són més que
dues facetes diferents d’ella matei-

xa– guiaran el públic fins a la porta
del «records prohibits», a l’altra
banda de la qual hi ha la imatge de
la casa que es crema, el soroll de la
BMW de l’exèrcit nazi que prece-
deix la deflagració i el sentiment de
culpa. El viatge interior, en què fins
i tot apareix per duplicat la versió
Iron Maiden de Mickey Mouse, fi-
nalitza amb Alícia desfent l’embe-
natge del malson, que es revela
buit, i ballant amb la seva còrpora,
que es desinfla, en un paisatge bu-
còlic de turons de llana.

Genty, que dóna una importàn-
cia cabdal a l’espai, la llum, el so i
els efectes visuals més sorprenents,
juga tot sovint amb la transforma-
ció de la matèria aconseguint molts
moments brillants, gràcies a una
perfecció tècnica i formal extraor-
dinària. La ovació va ser llarga i
merescuda, és clar.
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teatre | «boliloc»

Un antídot contra les pors
� Direcció: Philippe Genty i Mary

Underwood.
Actors i manipuladors: Christian
Hecq, Scott Koehler i Alice
Osborne.
Lloc i dia: Teatre Municipal de
Girona, 15 de novembre del 2008.
Temporada Alta.

El fantasma esquerp de la funció porta la batuta per uns moments. / M. LLADÓ

aura Herts és una pallassa
de Georgetown. Podríem
fer moltes associacions

d’idees amb la condició de pallas-
so i la ciutat nord-americana de
Georgetown, que disposa d’una
universitat que abans gaudia d’un

L

cert prestigi, i de ben segur que se-
ria un exercici molt més entretin-
gut que qualsevol de les dues fun-
cions de l’espectacle A won wo-
man show, que va oferir diumenge
Laura Herts al Teatre de Salt. Des-
prés d’una arrencada prometedora,
Laura Herts esdevé previsible, re-
petitiva i avorrida fins al tedi. Herts
és la creadora, directora i intèrpret
–massa rols, potser?– d’un espec-
tacle en què es pretén vendre una
«particular visió de les injustícies

socials» que no apareix per enlloc.
Es tracta d’un espectacle d’un mè-
rit artístic més que qüestionable,
en què només hi ha un fil argumen-
tal tan prim que és gairebé inexis-
tent, ganyotes, moviments ab-
surds, histrionisme, despesa física
i, això sí, treure gent del públic a
fer el ridícul a l’escenari per omplir
una hora i mitja que es fa eterna. Si
es té en compte l’ovació final del
públic, vaig a contracorrent, en sóc
plenament conscient.

teatre | «a won woman show»

La germana americana de Lina Morgan
� Guió, direcció i interpretació:

Laura Herts.
Lloc i dia: Teatre de Salt, 16 de
novembre de 2008.
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