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CRÍT ICA DE POP-ROCK

Dorine i l’alzheimer

AndréyDorine

Autoria,direcciói interpretació:
KulunkaTeatro
Llocidata:TeatrePoliorama
(8/IX/2015)

JOAN-ANTON BENACH

Unaactriu i dos actors deKulunka
Teatro, una companyia creada a
Euskadi el 2010, fan d’André y Do
rineundramapelqualdesfilenuna
quinzena de personatges. Influïda
per la formació alemanya Family
Flöez i el poderós expressionisme
delessevesmàscares,lesqueutilit
zaKulunkaTeatrotenenunacapa

citat comunicadora imponent
abansqueelseuusuari–ousuària–
comenci a moure’s. Podria dir
“abansquecomenciaparlar”, sino
fosqueAndréyDorineésunespec
taclequeprescindeixdelaparaula.
El so de la veu humana, en efecte,
no s’hi sent mai. Tot i això, l’obra
aconsegueixenfilarunesclatcons
tant de sorpreses i sentimentsmit
jançant lamúsicadeYayoCáceres,
elsgemecsgreusqueDorinearren
ca del seu violoncel –unamena de
sintonia del sofriment de la dona–,
el tecleig de la màquina d’escriure
d’André i, sobretot, l’exquisit llen
guatgegestualdels intèrprets.
El lector entendrà que si un re

partiment tan escàs d’actuants

(Carbiñe Insausti, l’actriu, i José
Dault i Edu Cárcamo, els actors)
s’encarrega de representar uns
quinze personatges, aquest llen
guatge gestual s’ha d’ajustar a les
lleis del transformisme escènic
mésimplacable.Lahistòria,esclar,
téunnucli protagonista reduït, pa
re imarevells i un fill adult, i, alho
ra, una colla de personatges cir
cumstancials que vesteixen l’es
pectacle amb un joc de
caracteritzacions de notable bri
llantor. Val a dir, però, que la sor
presaiadmiracióperl’eficàciaamb
quèesresolenlesmaniobrestrans
formistes, són reaccions que, a poc
a poc, han de conviure amb una
emotivitat que s’instal∙la a la cons
ciència de l’espectador des del pri
mer indici de deterioramentmen
tal que s’observa en la conducta de
Dorine.
Després d’assistir a l’existència

rutinària del matrimoni i a unes
desavinences de la parella vaga
ment cordials, el públic percep
com la mossegada de l’alzheimer
canvia la vida de la família, ferida
perlamalaltia.Coml’escriptorAn

dré s’afanya per deixar constància
de com va ser la seva relació amb
Dorine, del fet que n’és d’impor
tant que quedi escrit qui és qui
d’aquestahistòriaencomú,quanla
dona janoreconeixel seu fill, quan
els retrats familiars només signifi

quenperalamalaltaunestrobades
absurdes, indesxifrables. El recurs
al flashback biogràfic, com pot ser
la reproducció del festeig i el casa
ment de la parella protagonista,
aportenmoments de jovialitat, so
vint claramenthumorísticsque in
terrompen transitòriament les
sensacionsde tristesa idecompas
sió que s’han confabulat per nuar
se a la golade l’espectador. I arriba
unpuntqued’aquíaquestes sensa
cions janoesmouen.
Caladvertir,de totamanera,que

André y Dorine no cau mai en el
sentimentalisme barat. Els autors
actorsintèrprets, mentre aconse
gueixenunaaltaqualitatteatralca
paçd’interessarelspúblicsméshe
terogenis, deixenque la contenció,
el rigor i el respecte amb què trac
ten lamalaltia fatídica, transmetin
una emotivitat com cal, fortament
solidàriaambqui lapateix.!

CRÍT ICA DE TEATRE

30 anys
després

HombresG

Llocidata:PalauSantJordi
(10/IX/2015)

KARLES TORRA

Tresanysanysdesprésde la funda
ciódel grup,HombresGvanpubli
car el seu primer àlbum homònim
el 1985. El disc aviat va assolir unes
vendesde400.000exemplars, una
xifra absolutament infreqüent en
l’àmbit del poprock espanyol.
Amb els seus següents treballs dis
cogràfics i les pel∙lícules Sufre ma
món iSuéltateelpelo,HombresGes
van convertir en un autèntic feno
mendemasses.
Quanes compleixen tresdècades

de la publicació del seu primer ela
pé, el grup liderat per David Sum
mers acaba de llançar 30 años y un
día, un àlbum que conté els seus
grans èxits, maquetes inèdites, ra
reses i un DVD amb vídeos i con
certsdels seuscomençaments. Ins
tal∙lat des del primer dia al top de
vendes a Espanya,Hombres G han
iniciat unagirad’aniversariquedi
jousvaarribaraBarcelona.
Davant uns setmil seguidors, i en

un Palau Sant Jordi amb format
d’amfiteatre, el grup madrileny va
obrir ambunaespectacular posada
enescenaapropòsitdeVenezia, un
dels principals hits del seu àlbum
seminal. Luxosament acompa
nyats per una secció de metall, en
elsprimerscompassosdelxoutam
bévanoferirsuculentesinterpreta
cionsde temesposteriors comChi
co, tienes que cuidarte oDepende de
tí, la sevacançómésrecent.
El concert va entrar després en

una fase una mica soporífera, amb
unexcésdebaladesinsubstancialsi
esquemes clonificats. Per recupe
rar el vol a partir d’un esplèndidTe
quiero molt corejat pel públic. Va
ser el preludi aun rush final demà
xima intensitat, ambpotents temes
com Indiana,Nassau (amb cor ini
cial del públic inclòs), un superac
celerat Suéltate el pelo oun irresis
tibleVisitenuestrobar.Finsarema
tar,abansdebisos,ambMartatiene
un marcapasos entre el deliri d’un
públicque lavacorejar iballaramb
frenesí.!

Sense cauremai
en el sentimentalisme
barat, transmeten una
emotivitat de bona llei,
fortament solidària


