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Els elements escenogrà-
fics de B. Heinzel-Lichtwark
són un altre referent pode-
rós del camp i el viatge, amb
un gran contenidor de fusta
que es desvesteix per que-
dar-ne només l’estructura
en forma de prisma, essèn-
cia d’un habitatge o d’una
cel·la de presó, escenari de
llibertat i possessió. Al costat
esquerre, unes politges són
accionades per uns homes-
ombra, quan no traginen
taules o cadires, o li posen la
camisa a la ballarina, tal fos
una estrella de rock a qui li
canvien la guitarra.

Hi ha idees i imatges
mentals (“sense ment no hi
ha imatges”, reciten) que
queden ressonant després
de l’espectacle, com la que
diu que la confiança és
quan un cos escolta un
altre, o que les penes i els
plaers rellisquen damunt
d’un cos com l’aigua de la
dutxa. Idees genials que
provenen dels textos de
Berger, però recitats amb
una teatralitat exagerada
que resta verisme a unes
paraules que per si soles ja
et travessen la carn.

He visto caballos
Cia. Mal Pelo.
T. Lliure, Barcelona. 11 desembre

Després de vora vint
anys de companyia,
Maria Muñoz i Pep

Ramis presenten un espec-
tacle de nostàlgia guiada
pels textos de la darrera
novel·la de John Berger,
amb emocions profundes,
però que costa que arribin.

La distància i la proximi-
tat entre dos cossos és més
que pertinent per aquests
ballarins que amb el temps
ha acumulat experiència, i
ha fet dels seus orígens fa-
miliars un estil de creació
molt proper a la terra, com
en aquesta obra, que des-
til·la olor de camp en les
imatges de boscos i cavalls.
El galop rítmic d’un movi-
ment ben coordinat i ple de
força el sap imitar María
Muñoz i encara el perfeccio-
na en un dels seus solos,
amb la seva energia animal
interioritzada des de les res-
piracions silencioses fins a
la sola de les sabates de cor-
dons, una qualitat de movi-
ments molt rara de trobar.

Crítica dansa

La parella

Bàrbara
RaubertNonell

Ui,els ‘Quèmaniacs’!

Adolescents i alguns ‘playmoquès’ s’organitzen des
del Facebook per anar a veure junts el musical ‘Què’

Teresa Bruna
BARCELONA

El musical Què desperta
passions. I no només perquè
està fet a casa i en català,
que també: s’ha format un
Club de Fans espontani al
Facebook,on unacadavega-
da més gran colla d’adoles-
cents d’entre 14 i vora 30
anys hi expliquen la seva.
Susanna Berruezo, germa-
na de Roger Berruezo, un
dels actors, ho va saber i s’hi
ha ficat per dinamitzar-ho:
“La gent va penjant notícies
que es generen a partir
d’anaraveure l’obra iescriu-
re comentaris. I el més gra-
tificantésquenosónnomés
de Barcelona, sinó de tot Ca-
talunya!”, ens diu.

La primera dinamització
ha estat organitzar una
anada conjunta de tots
aquests fans a veure el mu-
sical que, alguns, ja han vist
10 vegades. “Ens han fet
bones condicions. En comp-
tes del preu normal (39 €),
qui vingui amb nosaltres
només en pagarà 20”. La
cita és diumenge dia 21 i ja
tenen 200 places confirma-
des. “Volíem fer un regalet
als assistents però no tenim
pressupost. Intentarem or-
ganitzar un col·loqui en aca-
bar la funció”.

Els ‘playmoquès’
Si l’anada en grup a l’espec-
tacle per part d’una gent
que té els protagonistes
com els seus herois ja és, de

per si, una notícia, l’AVUI
ha pogut saber que també
hi aniran els playmoquès.
Aquests no paguen entrada
perquè són ninots de
Playmobil: “Un grup de
fans ha muntat números
del musical amb els nino-
tets de Playmobil: són molt
divertits i és gent que està
molt preparada. També

vindran i els portaran”, diu
la Susanna.

Els comentaris que tro-
bem al Facebook són de tota
mena.Perexemple:“Eeei, jo
fa poket k m’he enganxat al
fenomen Què!, si feu akesta
kedada m’apunto, k em
passacomelGerard,hegas-
tat ja tots els amics am els k
podria anar a veure el mu-

sical”. N’hi ha força que fan
referència a Roger Berrue-
zo, a qui fins i tot l’Àngel Llà-
cer (director) va descriure
com el guapo. “Surt en ba-
nyador i ho comenten, però
he de dir que també els agra-
da el Moha, l’immigrant. I
que no només es miren el
físic, molts comenten els va-
lors de l’obra, que en té
molts.Elquetambéésmaco
és la força quedesprenen els
actors: gràcies a la manera
en què està fet el musical,
l’energia d’ells, les cançons...
Hi ha nois i noies que s’han
sentit motivats a estudiar
perferteatremusical”,asse-
gura la Susanna.

Què, text d’Àlex Mañas,
música de Manu Guix i di-
recció d’Àngel Llàcer, es va
estrenar a l’octubre i
manté un saludable 70%
d’ocupació. Planteja les his-
tòries d’uns menors ina-
daptats que segueixen un
programa de reinserció.

Diumenge, doncs, els
joves intèrprets rebran
moltes vibracions des de
les butaques del Coliseum.
Fins i tot hi va un autocar
de Maçanet de la Selva. Qui
s’hi vulgui apuntar només
ha de contactar amb que-
maniacs@gmail.com per
reservar l’entrada. També
es pot fer a través de Servi-
Caixa, però només pel ser-
vei d’Internet. I directa-
ment a taquilla. Això sí: per
tenir el descompte del dia
21, la contrasenya és dir
que sou Quèmaniacs! ■

Maria Muñoz i Pep Ramis, la companyia Mal Pelo, són els
creadors d’aquest espectacle que parla del camp ■ FARXIU

El cartell que apareix al Facebook està envoltat de comentaris com:
“M’encanta la ideaa!!!”, “M’apunto i passo la notíciaaa” ■ FACEBOOK


