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EL MÉS PETIT DE TOTS J. BORDES

ontinua sent el festival escènic per
als més petits de tots. Però, para-
doxalment, no para de créixer.

L’any passat, en la desena edició, es van as-
solir les deu ciutats implicades (Sabadell,
Barcelona, Sant Cugat, Tarragona, Lleida,
Olot, Tordera, Igualada, Granollers i Beni-
càssim) i fins i tot una seqüela, el Txiki,
txiki, txikia, al País Basc, on per aquest any
s’ha implantat a vuit ciutats del territori.
Com no podia ser d’altra manera, es con-
greguen els títols que busquen la connexió
amb els nadons però també amb els pares;
un bateig teatral de sensibilitats, tendresa,
cant a mitja veu i un punt de complicitat.
Un esclat de vida petit i brillant.

El gran mèrit d’El Més Petit de Tots és
que combina els artistes de diverses disci-
plines amb les propostes internacionals.
Del que s’ha pogut veure enguany destaca
Nest (Niu), de Theater de Spiegel. L’obra
sap acaronar uns elements i extreure’ls
una musicalitat i una potència expressiva
que esdevé magnètica. Ho ha de ser, si vol
que la canalla de 0 a 3 anys es mantingui
atenta a una fina dramatúrgia: una gran-
gera rep la visita d’uns ànecs que vénen
pels mesos càlids. S’estan en aquell niu on
naixeran les seves cries i on aquestes
aprendran a volar. De fet, hi ha els ele-
ments d’un conte però també d’altres
d’una notable comicitat, com les primeres
lliçons de vol o la fugida de l’ou que prova

C

El festival internacional per a criatures de 0 a 5
anys convida a explorar els llenguatges sensitius

Llum de perla

d’escapar-se de la ingesta de dos possibles
botxins. Els elements juguen amb el tacte
com un sentit afegit als estímuls de so i de
vista. Els ànecs de fusta llisa però sense
vernís aporten uns animals de textura. En
canvi, el niu és d’una suavitat extrema amb
unes fustes i un coixí que el fa reconfor-
tant per dins i al centre. Els raspalls (que
tan bé evoquen estirar les ales per em-
prendre el vol) tenen un altre tacte, raspós.
I és que aquesta peça, simplement, con-
verteix el joc dels estímuls de tacte per als
nadons en una mesura multiplicada per
donar cabuda a tot un grup de mares, pa-
res i criatures. Dalt de l’escenari i sense mi-
cròfons, amb el plor i el joc d’un violí des-
pleguen un abundant cabal de sensacions.
També molt sensorial és el nou treball de
Ponten Pie a Loo. Un viatge que ben bé
podria recordar el desig frustrat d’una
pastera que morirà a les platges europees.
Sense fer-ho explícit, molt abstracte, però
sense rebaixar tensió ni joc, amb la pro-
funditat que vulgui llegir-ho la canalla o
els adults.

Més inestable és Wanikan parteix d’una
bona idea però li falta arrodonir les ac-
cions: la proposta és tan senzilla com sug-
geridora. De quantes maneres es pot cal-
çar un jersei de coll ample i mànigues es-
tovades? Quins animals es poden imitar?
Quina relació poden tenir aquests dos
personatges? El problema de la peça és

que disposa de molt material per desple-
gar i el desaprofita. Com la muntanya de
la vaixella, que, un cop muntada, no s’hi
juga més. Sí que juguen amb la roba; bàsi-
cament els dos jerseis. Però no construei-
xen gaire res i el seu moviment és, més
aviat, primari. Sovint, sense tenir en
compte l’element de joc. Ara, cal advertir
que la canalla a qui va adreçada la peça no
perd pistonada i té la sensació que ha que-
dat massa curta.

On sí que hi ha ofici és a Da.te Danza:
té un treball afinat, gens pretensiós, que
atrapa l’atenció de la canalla amb una mú-
sica molt narrativa i unes accions concre-
tes en cada un dels elements de l’escena.
Tot s’utilitza: l’estora, el mirall, els llums i

a Virgueria signa un poema mes
càustic encara que aquell Paisaje sin
casas (I+d Eòlia, 2013) de Pablo

Ley. Perquè si en aquell text (Marqués de
Bradomín, 1990) els que pressentien que
el futur se’ls esfondrava als peus eren uns
dissortats estirabosses de mà, ara són una
colla de joves els que canten aquell no fu-
ture, una sensació de buit comparable a
l’espai que hi ha entre una estrella i una al-
tra al firmament. El to respira antiheroi
còmic, però el paratge emocional que di-
buixa és desolador.

Amb una dramatúrgia aparentment
senzilla, es van desgranant en primera o

L Terrible buidor en
la plenitud vital

CRÍTICA JORDI BORDES

tercera persona el cas de vides fallides que
es plantegen un canvi per a millorar l’ac-
ceptació d’un mateix. Fins ara, tenen la
sensació de no trobar mai ni el lloc ni el
moment adequat per a imprimir un ins-
tant de glòria en el currículum. Ni les afi-
cions tan sanes com voltar per la munta-

nya, ajudar la germana extoxicòmana i
practicar snorkel són suficients per retro-
bar l’ànima en el centre de gravetat
d’aquests joves que, més que enrabiar-se
per un present, aparentment, sense revul-
siu, decideixen caure en l’ostracisme, en el
buit; refugiar-se en la sensació que el som-
ni americà és això, un somni. Que no hi
ha raons per les quals lluitar ni còmplices
amb els quals iniciar aquesta epopeia. Pot-
ser l’obra insisteix massa a resseguir les
històries, a voler fer un mostrari massa
ampli de personatges quan és fàcilment
comprensible que tots els perfils de perso-
natges citats coincideixen en la frustració.
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les màgiques butaques. En realitat, des del
joc i la connexió de la canalla, treballen la
relació amb un mateix (la descoberta dels
propis límits físics) i també la relació amb
l’altre: l’amic. La companyia sap explotar
molt bé cada quadre, també amb uns mo-
viments que demostren elasticitat i, sobre-
tot, una notable comicitat. Tot i que l’es-
pectacularitat vingui de les desaparicions
des de les butaques, el joc més interessant
és amb l’estora amb mirall. Imaginen, amb
molt d’encert, quina imatge generarien els
miralls còncaus del Tibidabo transfor-
mant-se. Per als adults, hi ha la satisfacció
de veure com la canalla s’endinsa en la his-
tòria i també el plaer d’un ball obert, dinà-
mic i tendrament divertit. ❋

L’univers dins d’un
jersei. L’acció de
4Hoog té alguns
moments màgics,
com el d’aquesta
imatge / EL MÉS
PETIT DE TOTS

La interpretació dels actors aconse-
gueix la connexió amb el públic. Els més
joves identifiquen millor les coordenades
dibuixades, però és fàcilment imaginable.
Resulta que un noi amb vida gilipolles s’ar-
risca a fer un viatge de 9 hores amb bus
cap a un llac i un refugi. Des d’allà, con-
templa les derrotes dels altres i la seva prò-
pia. Hi ha necessitat d’aventura urbana,
però no es vol assumir el repte de fer un
viatge de 8 mesos voltant per l’Índia. Posa
el somriure als llavis molta estona, agraint
el bonisme de les estrelles de Hollywood
que són emblema de la lluita contra el
canvi climàtic. Demolidor. ❋

SNORKEL
Albert Boronat

Direcció:

Aleix Fauró
Intèrprets:

Javier Beltrán, Isak
Férriz, Marina Fita,
Isis Martín

Lloc i dia:

Dijous, 12 de
novembre (fins al 6
de desembre), a la
sala Beckett.

Teatre dins d’una cava
eatro de los Sentidos repeteix l’aventura de l’any passat amb

l’espectacle Renéixer a l’interior d’una cava de Sant Sadurní
d’Anoia. Com ja és habitual en les propostes sensorials de la
companyia resident al polvorí de Barcelona des de fa una dèca-
da, la peça s’endinsa en les emocions i convida l’espectador a
participar activament de la història i l’aventura del cava. L’edi-
ció anterior va deixar molta gent al carrer, motiu pel qual s’ha
decidit repetir la proposta cultural, que és específica d’aquesta
cava. L’obra té la participació de veïns, que n’esdevenen prota-
gonistes. La companyia internacional treballa per donar més
presència als sentits del tacte, l’olfacte i el gust i limitar el domi-
ni de la vista i l’oïda habitual del teatre convencional.

RENÉIXER
Teatro de los Sentidos
Dia i lloc: Del 27 de novembre al 8 de desembre.

Lluïsos de Gràcia, més accessible
vui se celebra la inauguració oficial del nou edifici dels Lluïsos

de Gràcia amb el seu nou teatre. La festa és oberta a la ciutat. El
nou espai pretén conciliar la programació d’aficionats (Sotaca-
bina Teatre representa aquest cap de setmana El somni d’una nit
d’estiu) amb la professional. De fet, els nous espais del teatre
han de servir perquè petites companyies puguin disposar de sala
d’assaig i de l’oportunitat d’estrena, fins i tot. Un bon exemple
és la representació de Julieta, a càrrec de la companyia La Perla
29, a partir del diumenge 29 de novembre.

INAUGURACIÓ LLUÏSOS DE GRÀCIA
Lluïsos de Gràcia
Dia i lloc: Avui, diumenge, durant tot el dia.

Eòlia Teatre, més estable
ins ara era conegut com a plataforma I + D Eòlia. Des

d’aquesta setmana, s’ha guanyat el nom d’Eòlia Teatre per re-
flectir una programació més estable amb una línia que abunda-
rà igualment en la investigació del llenguatge contemporani i el
treball, principalment, que faran els alumnes i exalumnes de
l’escola, com també (sobretot a partir de la temporada vinent)
poder representar aquells muntatges que s’han pogut assajar en
els espais de residència artística que s’han habilitat en els matei-
xos subterranis del teatre. Eòlia, que des del Festival Grec passat
també vol acollir els seus exalumnes en una companyia pròpia,
ha obert la nova etapa d’aquest espai (Bailén, 23) amb Digue’m
la veritat, una dramatúrgia de Pablo Ley i direcció de Josep Ga-
lindo. L’obra, de fet, es va estrenar al Museu d’Arqueologia de
Catalunya i ara torna amb una necessària adaptació a l’Eòlia.

DIGUE’M LA VERITAT
Pablo Ley
Dia i lloc: Fins al 6 de desembre a Eòlia Teatre.
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AGENDA D’AUTOR J.B.

Els Butaca
quest dilluns al

vespre es farà la ga-
la per entregar els
premis Butaca. La
festa s’ha traslladat
al Teatre Lliure.
Glòria Rognoni re-
brà el Butaca d’ho-
nor d’enguany. El
Rei Lear i El curiós
incident del gos a
mitjanit són els es-
pectacles més no-
minats.
Dia i lloc: 23 de
novembre, a les
21hores.

A

Joc de miralls
aparentment. Però
el teatre juga a
l’equívoc, a la
sorpresa. EÒLIA 




