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entrada, cal anar a veure tot allò
que interpreta Manolo Alcántara.
Perquè és un home de circ in-

quiet, amb un excel·lent exercici equilibrista i
amb una desmesurada poètica. Li agrada ju-
gar amb allò trobat (o que aparentment es
construeix de deixalles). Ja només l’accés a la
seva pista feta de parracs és poètic i divertit.
Perquè ell és un personatge entranyable que
pronuncia monosíl·labs d’alerta amb una
mirada que sembla somriure mentre arros-
sega una cama aparentment ferida. L’artista,
que actua amb dues noies que toquen el vio-
loncel i el violí, s’empelta d’un circ contem-
porani francès, que busca la delicadesa i el
joc, amb una sensibilitat molt pròxima a l’es-
pectador, a qui convida a entrar en el seu

D’
Viatge a un preciós
quadre inestable
món íntim, amb les seves llums i les seves
ombres, generosament.

Rudo neix en un món d’estelles (tot i que
els bancs, i cada llistó, estiguin ben polits per-
què ningú no prengui mal) que lluita per ser
poètic i descobrir una perfecció (l’arc de mit-
ja punta final). Alcántara treballa al costat de
dues noies amb qui es creuen mirades i sim-
pàtics retrets mentre elles troben l’espai per
fer sonar el violoncel i el violí, o compartei-
xen beguda i pomes. Hi ha potser una relació

massa austera i es troba a faltar, potser, que
intervinguin més en les construccions: per-
què ningú que veu a un company fer una ca-
briola no pot estar-se, com a mínim, de pro-
var-la.

Alcántara segueix en el món dels residus,
en la voluntat de construir des del que s’ha
menystingut. És un artista que concilia amb
la humanitat. Ara fa un pas més del que es va
veure a Wasteland (amb Lluís Danés, Grec
2013), on un home mirava de conviure en-
mig d’una deixalleria, submergint-se i aflo-
rant màgicament amb altres cames i braços i
vides de supervivència. Buscant la seva dar-
rera engruna de dignitat. A Rudo, aquell per-
sonatge s’ha refet. Ara està orgullós del seu
espai i mira de trobar un equilibri impossi-

El TNC convida tres dramaturgs que escriguin sobre el
concepte de ‘Fronteres’ i ho presenta a la Sala Petita

l teatre és amic de trobar relacions
amagades. El TNC va encarregar a
Rafael Spregelburd, Falk Richter i

Lluïsa Cunillé que escrivissin, per separat,
una peça a partir del concepte de frontera.
Tot i que la frontera geogràfica hi apareix de
forma circumstancial, cada autor s’ha dis-
tanciat de la trama més política per trobar la
línia que divideix l’art del que no s’hi consi-
dera; la felicitat aparent en un complex turís-
tic; i els fets que delimiten un present respec-
te un passat. Són tres peces que tenen vida
pròpia i que, probablement, si haguessin tin-
gut capacitat de créixer (en nombre de pàgi-
nes escrites i també en temps d’experimenta-
ció a la sala d’assaig) s’haurien cuinat millor.
El que està clar amb aquest interessant encàr-
rec és que no hi ha una única frontera (es
conjuga en plural) i que totes miren des d’un
lloc/temps a un altre.

Rafael Spregelburd és l’autor que s’ha atre-
vit a transgredir de manera més desinhibida.
Fa una caricatura d’uns afectats catedràtics
d’art francesos que discuteixen apassionada-
ment i amb àmplies gesticulacions (s’escol-
ten més a si mateixos que a l’altre) sobre què
és art. En litigi, la polèmica i ridícula restau-
ració de l’Ecce homo del santuari de Nuestra
Señora de la Misericordia (Borja, Saragossa)
a càrrec d’una devota aficionada, Cecilia Gi-
ménez. No s’atreveixen a entrar en conflicte,
a creuar la frontera i posar-se en el lloc de l’al-
tre i quan topen amb el que es podria enten-
dre com un insult a l’altre ho atribueixen a la
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llengua (ell és francès i ella belga). L’escena
acaba en el deliri quan entra en escena una
estudiant del màster, amb el seu pare portu-
guès, que exigeix una explicació pels motius
del seu suspens. Defensa i avança el que aca-
barà succeint: que Cecília Giménez serà valo-
rada com a artista per una empresa de màr-
queting.

Richter ha ofert una adaptació del seu En
estat d’excepció (Sala Beckett, 2011). Si en
aquella ocasió el conflicte era entre una dona
que patia per una amenaça exterior i recrimi-
nava el marit de fer perillar el seu estil de vida,
mentre ell seu fill adolescent mostrava una
violenta hostilitat, ara Richter ha centrat la
situació quan la dona està embarassada (o
aparentment) i la parella viu en una mena de
complex de ciutat de vacances. Si l’home no
reacciona a les demandes dels seus superiors,
exigint-li un elevat grau de somriures i d’hi-
pocresia, la seva situació de privilegi desapa-
reixerà i seran expulsats. La directora ha vol-
gut construir una parella de raça negra, com
si la tanca de Ceuta i Melilla fos en direcció
contrària. En realitat, és un gest atrevit però
que no acaba de salvar un text massa críptic,
que cansa i que genera poca identificació
amb l’espectador.

Per últim, al text de Lluïsa Cunillé costa sa-
ber quina és la Geografia que vol descriure.
L’autora, que s’ha destacat per una escriptura
molt insinuant, en què, com en Pinter, les
pauses revelen secrets de les relacions dels
personatges, construeix una peça (si més no

aparentment) massa explícita. Potser l’inte-
rès a mostrar les contradiccions d’una pare-
lla que té un imprevist en l’enèsim viatge a
Andorra per una evasió de diner il·legal fa
que no hi hagi gaires ombres. Els dos perso-
natges són prou condemnables, uns desgra-
ciats rics que no tenen la valentia de trencar
la relació. Sí que és cert (i aquí rau l’interès de
la peça) que ella es considera víctima perquè
el comportament immoral del seu marit im-
plica que ella hagi de pervertir la seva vocació
de mestra. Però és que, en realitat, ja és un
ofici que dóna per perdut, amb uns alumnes
que han perdut l’interès per tot. Les infideli-

SANTA CECÍLIA
DE BORJA A
SARAGOSSA
R. Spregelburd
Direcció:
R. Spregelburd

FRONTEX
Falk Richter
Direcció:
Alícia Gorina

GEOGRAFIA
Lluïsa Cunillé
Direcció:
Xavier Martínez

Intèrprets:
Roser Batalla, Jordi
Boixaderas, Oriol Genís
i Lina Lambert
Dies i lloc:
Fins al 8 de juny a la
Sala Petita del TNC
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ble. Ell mateix arrenca una gimcana d’equili-
bris sobre un tub d’uns quatre metres que
subjecta només per un punt i el recolza en
llocs inestables per l’altre. La seva dèria arri-
ba a acompanyar-se d’una marioneta que
també viatja pel tub, acompanyant-se. Un
treball d’una dificultat tècnica i un risc nota-
ble que queda superat per la poètica brillant i
inquietant alhora dels seus personatges. Hi
ha moments per a l’ensurt, per al riure i per al
somriure, però el que es proposa a Rudo és un
viatge a un desig d’un quadre tan fràgil com
preciós. Es mereix millor sort que Wasteland
i recuperar les gires de Plecs (que es va estre-
nar al Trapezi del 2010, precisament). Ara,
l’acció i la poètica envaeixen el mateix espai
on es representa i s’observa. ❋

RUDO
M. Alcántara Cia.

Autoria i direcció: Laia
Rius i Maria Bou,
Manolo Alcántara i
Xavier Erra

Direcció musical: 
Clara Peya

Intèrprets: Manolo
Alcántara, Laia Rius i
Maria Bou

Dia i lloc: 10 de maig, a
La Palma. Trapezi, Fira
de Circ de Catalunya

tats, l’alcohol, la prostitució, el rebuig que es
professen l’un a l’altra és d’una buidor im-
mensa.

Probablement, l’èxit de Fronteres és la ver-
satilitat d’un espai en què els elements escè-
nics es transformen mínimament i es con-
verteixen en una escena molt diferent. Tam-
bé són reveladores les pantalles que emeten
en un fals directe la preparació dels actors.
Fronteres és un bon exercici,. L’error és exigir
que d’aquesta investigació literària calgui
fer-ne una presentació a tres bandes, la ma-
teixa temporada. La necessitat del resultat és,
més que una frontera, un abisme perillós. ❋

Buidor. Jordi
Boixaderas i Lina
Lambert són una
parella a la frontera de
la separació en el text
de Lluïsa Cunillé. A
les seves maletes,
carreguen les culpes
que els faran víctimes
o botxins d’aquesta
relació. FRANCESC
MESEGUER

Espriu, punt d’arrencada coreogràfica
n personatge descobrirà als espectadors tot un món imagi-

nari de paraules que l’envolten. Amb aquests mots, serà capaç
de trobar un sentit original a la seva vida i al seu entorn. De
vegades el poder de la imaginació pot fer canviar una realitat
que no agrada fent que la quotidianitat es converteixi en un
meravellós paisatge, com un Don Quixot. La companyia Ns
Dansa fa un viatge de dansa-teatre a través de Salvador Espriu
amb una dansa ben evocadora, creat coincidint amb el cente-
nari del poeta. Espectacle en català pensat per a públics de to-
tes les edats.

BALLANT ESPRIU
NS Dansa
Idea original: Toni Grané
Direcció: Toni Grané i Núria Serra
Coreografia: Núria Serra
Lloc i dies: Al Tantarantana, fins al 25 de maig. Dissabtes 18 h.
Diumenges a les 12 h.

Una mirada nua al món de Lluís Llach
a tendresa dels sentiments, el dolor per la pèrdua, l’alegria

per la vida, l’amor universal, la crítica cap a la injustícia, la iro-
nia d’un país que se sap petit… Tot això amb notes que surten
amb força d’un piano tocat amb delicadesa, amb espectaculars
impromptus que enamoren fins a l’últim alè i una veu profun-
da, plena de matisos, sàvia, que commou i emociona.

LLACH POETA
Textos i música de Lluís Llach
Paraula: Joan Berlanga
música: Albert Flores

Lloc i dia: Dissabte 17 de maig 21 hores, a l’Àgora de Sabadell.

Amb els ‘Pulmons’ ben plens
a companyia Sixto Paz ha tornat amb Pulmons,, a la Sala Bec-

kett, on s’hi estarà fins al 15 de juny. Ho fa després del gran èx-
it que va obtenir el gener amb una ocupació del 99,7%. La re-
entrada, que va arrencar aquest dimecres, ja sumava unes
1.650 entrades reservades, cosa que garanteix la continuïtat del
seu èxit de taquilla. Els dubtes existencials a l’hora de tenir un
fill d’una parella de 30 anys amb el canvi climàtic de teló de
fons. Repeteix l’equip de Si existeix, encara no ho he trobat
(Beckett, 2012).

PULMONS
Sixto Paz Produccions
Direcció: Marília Samper

Intèrprets: Pau Roca, Carlota Olcina
Lloc i dies: Fins al 15 de juny, a la Sala Beckett.
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AGENDA D’AUTOR J.B.

DIA
INTERNACIONAL
DEL CLAQUÉ
Tot pel claqué

’Associació Tot pel
Claqué munta dues
activitats per cele-
brar el seu dia inter-
nacional. Demà es
fa la 5a: Mostra del
Claqué Barcelona al
Mercat de les Flors,
amb una desena de
companyies convi-
dades. Hi interve-
nen, entre d’altres,
Tap up! (Barcelo-
na), Magnolia (Bar-
celona i Israel), Tap
that! (Noruega),
Xafol K (País Basc)
i T.J. Jazz & Friends.
Lloc i dia: Al Mercat de
les Flors, demà,
sessions a les 18 h i a
les 20.30 h.

a tradicional tro-
bada dels ballarins
d’escoles de claqué
es prepara per al 25
de maig al parc de
la Pegaso. S’hi espe-
ren més de 500 ar-
tistes, d’entre 5 i 65
anys. La diada es
tancarà amb el cla-
qué espontani que
es programa al ves-
pre a l’Espai 30 de
la Nau Ivanow.
Lloc i dia: Parc de la
Pegaso, diumenge 25
de maig a partir de les
11 del matí.
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Dubtes. Carlota Olcina i Pau Roca interpreten aquesta comèdia, un
punt agra. EL PUNT AVUI




