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e Deixar-se

entretenir
estirant el fil
Ymbernon estrena peça en
el parèntesi d’actuacions per
menjadors de tot Europa

CRÍTICA JORDI BORDES

univers de Latung La La és el de
David Ymbernon, artista plàstic.
El taronja és el seu batec emocio-

nal. Tot és d’aquest color de manera natu-
ral o, si cal, tenyit per a l’ocasió. Ymbernon
no planteja cap història, simplement con-
vida a veure els artefactes (siguin mecànics,
artesanals o teledirigits) que guarda al seu
estudi. Ho fa amb una dramatúrgia tan fina
com la de la corda taronja. Sempre acom-
panyat per un músic (partitura minimalis-
ta, d’insinuacions més que de grans sonori-
tats) i amb dos actors cuiners, de blanc, que
són el contrapunt al món màgic. El paper
principal, sense voler-ho, és per a Daida, la
filla d’Ymbernon. Perquè, de sempre, els
nens més petits es fixen en el seu exemplar

L’ gran mes proper. I ella fa de fada, tota ta-
ronja. Sense quasi paraules, la cercavila
d’elements es van desplaçant d’esquerra a
dreta, i després de dreta a esquerra. Però no
és una comparsa sense ànima. Cada peça té
una sorpresa o, si més no, el persegueix una
sensibilitat extrema. La imatge més para-
doxal és la de la fada passejant amb la bom-
bona de butà/globus. Com si li haguessin
canviat el tipus de gas, la bombona sembla
flotar a l’espai i, quan està arraconada, se
subjecta per una bombona més petita. És
l’evidència del títol. (És clar que, tot i l’apa-
rença màgica, té un truc que el poden veure
fàcilment els adults).

David Ymbernon li agrada mostrar-se
pròxim. I així també ho fan els intèrprets

Teatre restringit
als germans petits
El festival El Més Petit de Tots vol preservar les entrades per a
nens de 0 a 5 anys, el públic a qui va destinat el cartell

i ha parcs d’atraccions que dema-
nen una alçada mínima per poder
accedir a determinada estació. Hi

ha centres comercials que estableixin una
alçada mínima i una altra màxima per po-
der quedar-se a la sala de jocs, mentre els
pares trien el moble del menjador o del
dormitori. Doncs ara també hi ha un festi-
val que posa un límit a l’espectador: aquells
que siguin més grans de cinc anys, els mi-
ren de desviar. També els pa-
res. Es procura que hi hagi la
ràtio d’un pare per cada nen.
Aquesta demanda té una lògi-
ca: els espectacles, de molt cur-
ta durada, tenen una capacitat
molt reduïda i l’accés a gent
més gran pot acabar privant
l’assistència a la canalla, a qui
van adreçats específicament. El
festival El Més Petit de Tots es-
tà esclatant d’èxit en la seva
novena edició. Aquest cap de
setmana tanca la programació
comprovant que la qualitat
dels espectacles porta que els
pares viatgin d’un municipi a
un altre (se n’hi han inscrit
vuit, aquest any) per buscar un
lloc on poder assistir-hi.

El festival es va crear a Saba-
dell el 2005. Durant anys, era el
cartell que donava especificitat
a la programació familiar de
La Sala Miguel Hernández. A

H
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força d’edicions, va anar guanyant presèn-
cia tant a la ciutat (l’espectacle d’inaugura-
ció d’enguany es va fer al Teatre Principal,
per exemple) i de més enllà. Ara, a més de
La Sala, també hi figuren el Mercat de les
Flors (Barcelona), el Teatre de l’Aurora
(Igualada), el Teatre Municipal de Benicàs-
sim, el Principal d’Olot, l’Escorxador (Llei-
da), el teatre-auditori (Sant Cugat del Va-
llès) i el Clavé (Tordera). L’any passat els 12

espectacles, o instal·lacions,
van sumar fins a 74 represen-
tacions (35 específicament per
a escoles) i un 95,6% d’ocupa-
ció (5.468 espectadors).
Evidentment, és molt golafre
aquesta franja d’edat, però,
paradoxalment, constata Ge-
rald Fannon, del teatre-audi-
tori de Sant Cugat del Vallès,
és molt difícil trobar especta-
cles específics. I és que l’obra, a
més de significar el primer vol
en el camp de les arts escèni-
ques per als més menuts, tam-
bé permet reenganxar els pa-
res. De fet, l’espectacle es pro-
dueix com un espai ideal per
enfortir l’experiència entre pa-
res i fills i, així, potenciar un
món emotiu comú.
Aquest festival, nascut en anys
de més alegries econòmiques,
s’ha sabut traslladar al camp
de les retallades. Una de les

Torna la
catifa
Aquesta setmana, les
escoles mes despertes
han tingut el privilegi
d’assistir a les funcions
d’Again. Entre setmana,
en realitat, les propostes
es multipliquen arreu i
totes deuen ser un glop
de dansa blanca i
ingènua que desarma. A
Again, els més petits, al
voltant de la catifa, veien
com el joc era la raó dels
ballarins. Després els hi
deixaven entrar. Se
sentien en un espai
prohibit, i eren
protagonistes.

E
El festival El
Més Petit de
Tots està
esclatant d’èxit
en la seva
novena edició.
Aquest cap de
setmana tanca
la programació
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ede la troupe. Des de la curta distància, es
pot imaginar com cada criatura mostraria
els seus secrets de la seva habitació. Allò
que fins i tot amaguen als pares. El joc
més interactiu és aquell que es construeix
a partir de la imaginació. I un cordill és un
element que exigeix destresa, però que
permet fer construccions i conduccions
fantàstiques.

L’obra d’Ymbernon és la producció del
festival. Fins diumenge, es pot veure a
Olot i Lleida. Després la seva família re-
prendrà un viatge organitzat pels menja-
dors particulars d’amics i coneguts de tot
Europa. Una ocasió per compartir amb
els dos fills alhora la realitat de l’escena i
d’Europa. ❋

LATUNG LA LA DIU
QUE EL PES PETIT
ÉS EL PES MÉS
GRAN DE TOTS
David Ymbernon

Intèrprets: Rina Ota,
Daida Ymbernon, David
Ymbernon i Miguel
Ángel Marín
Data i lloc: 15 de
novembre a La Sala de
Sabadell.

a producció d’El
Més Petit de Tots
repeteix a Olot i
Lleida

L

primeres conseqüències de les retallades a
les escoles, va afectar el ritme de sortides.
Enguany hi ha accions (que responen més
a tallers experimentals que a espectacles)
que s’han fet a les mateixes escoles bressol.
Era molt més econòmic moure la produc-
ció que contractar un autocar per apropar
la classe al teatre. Un gest molt senzill que
demostra el pragmatisme del festival.
Aquesta experiència s’ha fet tant a Sabadell
com a Barcelona. A la capital, s’ha comptat
amb cinc centres, que allargaran les actua-
cions més enllà d’aquest cap de setmana.

Hi ha una evidència de difícil solució: tot
i les solucions imaginatives i l’alt percentat-
ge d’ocupació, mai s’arriba a cobrir les des-
peses de l’actuació. El festival, per força (i
amb la implicació dels recursos que facili-
ten els propis teatres públics i les adminis-
tracions) ha d’assumir la resta de la factura.
Dels 160.000 euros de pressupost, menys
d’un 30% es finança amb subvencions de
les institucions públiques, una ràtio que
pocs teatres públics poden presentar, en
realitat.

Algunes claus d’aquestes obres
Els espectacles que pensen en els germans
petits (menors de 5 anys) sempre conside-
ren vàlida una música de fons, agradable.
Eviten plantejar un argument complex i
prefereixen, en canvi, un món sensitiu i tre-
ballar la proximitat i l’experiència del pú-
blic. Són peces habitualment curtes, per no
cansar l’espectador novell, i amb continus
canvis de ritme per recuperar el nen que
s’hagi despistat en la finalització de l’escena
anterior. Es tracta també de peces d’un re-
partiment molt curt. Són actors o ballarins
que saben generar empatia i joc amb els
nens, des de la proximitat. També han de
marcar les pautes de l’espectacle. La foscor,
imprescindible per remarcar l’acció de l’es-
cena, cal combatre-la mirant de no generar
pors als més menuts. En aquest cas, es resol
pacíficament traient el que plora i mirant
que es reincorpori des de la porta, amb la
llum indirecta del passadís. ❋

Un cabdell.
La producció
d’Again es
completa amb el
joc de desfer un
cinturó de llana
de la ballarina.
Es reconstrueix
un cabdell. Un
més dels que
després podran
remenar els
miniespectadors.
STEFANIE DITTRICH

De l’‘Apadrina...’ a la Flyhard
arc Angelet va participar en l’Apadrina un autor,

impulsat per la Nau Ivanow durant el Grec, amb
Ego. Ara, es torna a presentar, amb un equip
d’actors renovat i més temps d’assaig. La peça
planteja els dubtes d’un antiheroi que podria ser
una persona d’èxit si decidís explotar el seu talent
sense complexos. Aquesta és la darrera peça en què
consta Jordi Casanovas com a director artístic de la
Flyhard. L’autor i director ha trencat amb la seva
sala i companyia. A partir d’ara, la sala la gestionen
els altres quatre membres de Flyhard: Clara Cols,
Roser Blanch, Sergio Matamala i Pablo Lammers.

EGO
Marc Angelet
Direcció: Marc Angelet
Intèrpret: Nadina Campàs, Oriol Casals, Xavi Francès i
Pablo Lammers
Lloc i dia: Sala Flyhard (fins al 9 de desembre)

Tan complicat, tan senzill
s tracta d’un espectacle de pallassos sense text i

amb música en directe, en què Toti Toronell
reflexiona sobre el món del clown, busseja en
l’essència de la figura del pallasso i hi aguanta la
respiració fins que el públic arriba a respirar amb
ell. Naïf, doncs, és la història d’en Toti, un pallasso
solitari i el seu alter ego, una mosca i una ànima
atrapada en els compassos de les màquines, els
únics supervivents d’un món en què les emocions
es vivien a flor de pell.

NAÏF
Toti Toronell
Intèrprets: Toti Toronell i el músic Albert Dondarza
Lloc i dies: A La Seca, fins al 8 de desembre. De
dimecres a dissabte, a les 21 h. Diumenge, a les 19 h

Un ‘fora d’hores’ imprescindible
a ser una de les perles de la temporada passada.

Ara es recupera en el cicle Fora d’hores. Una història
crua, explicada amb la sensibilitat i el perill d’un nen
que decideix fugir de casa i arraulir-se amb les
manades de gossos que volten per Moscou, abans
que reunir-se amb els nens de la seva mateixa
condició, dels qui desconfia. Una peça curta,
intensa, que demostra la capacitat de supervivència i
la intuïció d’un nen rus, víctima de la misèria
provocada per l’entrada del capitalisme a Rússia.

IVAN I ELS GOSSOS
Hattie Naylor
Direcció: Pau Carrió
Intèrprets: Pol López
Lloc i dia: Lliure de Gràcia. Avui, a les 22 h
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CURS DE ‘CLOWN’
Avner The
Eccentric

l clown Avner
imparteix un curs
a la Central del
Circ. Avner centra
els principis de les
arts del clown en el
control de l’espai
escènic, la creació
de la complicitat
amb el públic i els
companys i la
resolució dels
problemes a
escena. El clown
facilitarà material
per a la creació de
situacions i
personatges. Per a
actors de formació
de teatre gestual.

Lloc i dia: Ala
Central del Circ. El
27 i 28 de novembre
es fa de 14.30 a
19.30 h
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El millor amic. Pol López torna a interpretar el
monòleg ‘Ivan i els gossos’. ROS RIBAS




