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CRÍTICA JORDI BORDES

alè de la vida és un compendi de pre-
guntes sense respostes, que commo-
uen l’espectador des d’una veritat

interpretativa. És un espai llunyà amb una si-
tuació extrema però que apel·la a les fragili-
tats individuals de les persones de mitjana
edat. És un port on sembla que hagin d’atra-
car totes les pors. La boira i aquella remor fre-
da de les onades els bressola. Aquest aire fred,
aquestes preguntes obertes fereixen els pul-
mons amb restes de nicotina. Què li diria una
dona casada a l’amant del seu home quan
aquest les ha deixades, a les dues, per una de
més jove, que li ha redescobert el plaer de
viure? On queda l’orgull, la dignitat, la ven-
jança, la desídia? Com es pot refer una vida
que se sap esgotada quan no hi ha gaires mo-

L’
Un cop fresc de vida
en un cos de nicotina
tius per a la felicitat? Com s’arriba a la re-
dempció dels personatges, a la complicitat de
les perdedores? Com es llepen les ferides, per
guarir-les?

L’alè de la vida és una obra intensa, que va
revelant els secrets d’una relació difícil d’un
home sempre despreocupat i egocèntric i
dues dones aparentment completament di-
ferents. Però, tot i el dramatisme, David Hare
trena unes rèpliques carregades d’un humor
cínic, que sorprèn la concurrència i que fa

que les dues actrius (Mercè Arànega i Anna
Güell, sublims) pateixin un avui encara més
desconsolat. Són uns personatges fills del
maig del 68, però amb prou experiència per
saber que tot va ser un preciós miratge. El ci-
nisme entén poc de comprensió de l’altre.
Glop amarg que congela uns pulmons, ferits
de nicotina. Magda Puyo planteja una acció
ben directa. Amb unes pauses que remeten al
passat hippy de l’illa i que fa més trist el ball a
mesura que es veu la profunditat de les feri-
des d’avui de les dues dones.

La companyia Q-Ars Teatre torna a la càr-
rega a la Sala Muntaner. Ho fa sense Mercè
Anglès, que els va deixar l’estiu passat per
culpa d’una inoportuna malaltia. Anna
Güell, amb la complicitat de Magda Puyo i de

El Tantarantana acull companyies joves per posar a
prova uns muntatges, d’entrada, sense complexos

l cicló és un vent tropical assolador
acompanyat de pluges provocades
per una depressió molt marcada.

Doncs això mateix pretén el nou impuls del
Tantarantana: Provocar un fort cop de vent
que remogui les estructures i permeti que els
artistes es facin coresponsables del seu espec-
tacle més enllà encara de la seva creació i re-
presentació a escena. Sense pretendre-ho
(asseguren) la majoria de les companyies se-
leccionades han optat per temes aparent-
ment divertits, fàcils, però que amaguen al-
gun punt de crítica (més o menys evident)
sobre l’actualitat. Té una altra bondat aquest
nou Cicló del Tantarantana i és que neix amb
la voluntat de ser cíclic: el compromís és que
les companyies puguin repetir fins a tres anys
en aquest programa. De fet, no es descarta
que hi hagi noves incorporacions la tempo-
rada vinent i que allargui la temporada al-
guns mesos més.

El primer avís del Cicló és Teenage dream,
de Projecte Nisu, que ha arrencat aquesta set-
mana i s’allarga fins a l’1 de març. Els de Pro-
jecte Nisu fan propostes molt diferents entre
elles, tot i que sempre estudien molt la forma
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Un vendaval
descarat

LES COMPANYIES, AL TANTARANTANA J. BORDES

audiovisual amb què completar cada peça. Si
al Festival Grec 14 van estrenar Shell, una his-
tòria quasi apocalíptica inspirada en el mite
de Sísif (aquell home condemnat a carregar
una pedra dalt d’una muntanya perquè cai-
gués de nou a la vall i l’hagués de traginar de
nou, sense repòs), ara investiguen en la
transformació de Hanna Montana a la irre-
verent Miley Cyrus. Ho fan per a abordar la
revolució de l’adolescència. I s’atreveixen a
relacionar-ho amb la música de Jacques Brel
amb una visió, evidentment, més romàntica.
Des de Projecte Nisu entenen la creació con-
temporània com un camp de creació col·lec-
tiva, amb una imprescindible multidiscipli-
narietat, “que parlin més la imatge que les
paraules”, comenta Guillem Gefaell.

Cada companyia es dissenyarà el seu ca-
lendari d’actuacions completant-la amb ac-
tivitats pensades per a cada espectacle. Tam-
bé hi ha acordat que es convoqui un concert
amb algun grup còmplice. En el cas de Teena-
ge dream, per exemple, la invitació és per al
trio amb perruques de The Mamzelles. Tam-
bé hi ha la voluntat de ser molt pròxims als
espectadors, facilitant el màxim la trobada

després de la funció en algun local proper del
carrer de les Flors. El Tantarantana també
busca la implicació amb els alumnes de l’ins-
titut veí, el Milà i Fontanals. De fet, alguns
dels assaigs es faran en aquests equipaments i
permetran que un grup d’estudiants puguin
conèixer com evoluciona un muntatge, des
de la idea a la factura final. I és que el Tanta-
rantana no vol renunciar al públic més jove
que, fins ara, més ha costat apropar al teatre.
En la voluntat que els grups puguin experi-
mentar el màxim de camps, se’ls permet que
facin les seves funcions a l’escenari (aquesta
temporada ha crescut de fondària per donar
més possibilitats a les coreografies) o bé a

TEENAGE DREAM
Projecte Nisu
Dies: Del 5 de febrer a
l1’ de març

EXPRÉS
Teatrodecerca
Dies: Del 4 al 8 de
març

CAMARGATE
Jorge-Yamam
Serrano/
Teatrodecerca
Dies: De l’11 al 29 de
març

SOBRE EL
FENOMEN DE LES
FEINES DE MERDA
La Calòrica
Dies: De l’1 al 26
d’abril

SOUVENIR
Arsenic Art Studio
Dies: Del 27 de maig al
21 de juny

LA FÀBRICA DE LES
HISTÒRIES
Infants terribles
Dies: 28 febrer, 1
març, 28 i 29 març i 1,
2, 3, 9, 10, 16, 17,
23, 24, 30 i 31 de
maig.
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Mercè Arànega, fan tot un homenatge a la di-
funta amb la mateixa intel·ligència i intensi-
tat, posant a escena un text d’un autor que
sap retratar perfectament la buidor de les do-
nes madures, que reivindiquen el seu espai
íntim de dret a la vida, a la llibertat, a prendre
les decisions. Però que, alhora, se saben em-
mordassades per l’amor. Aquest text el van
triar i Anglès va signar com a ajudant de di-
recció. La seva malaltia no li va permetre
aquest consol. En aquella comunió de les
dues actrius, probablement Anglès hauria fet
el paper de fràgil, de dona traïda. I Güell, la de
dona que mata els mals records amb cinisme.
Ara, és Güell la que substitueix el rol de la se-
va excompanya. La vida és un glop amarg que
ens rebel·la, inútilment, de la mort. ❋

L’ALÈ DE LA VIDA
David Hare

Adaptació: 
Mònica Bofill
i Magda Puyo
Direcció: 
Magda Puyo
Intèrprets: 
Mercè Arànega i Anna
Güell

Dies i lloc: Diumenge 1
de febrer (fins al 7 de
març) a la Sala
Muntaner de Barcelona.

Dels menjadors al teatre
 vegades, els miracles es produeixen. O la poma cau per pura

gravetat. Fa més de dos anys que Estel Solé va emprendre
l’aventura d’escriure una comèdia per poder debutar en un tea-
tre. Les tres portes on van trucar no se li van obrir. Van experi-
mentar fent-ho pels menjadors de cases. Va ser un èxit: 70 tro-
bades en un any. Ara, després d’haver-ho provat puntualment
en sales (i també en castellà per l’Amèrica Llatina), entren en
un teatre. Seran a la Sala 2 del Capitol. La trama parla d’una
festa sorpresa per a una amiga que acaba de sortir de l’hospital.
Tot, aparentment, molt guais però amb una notable amargor
com a clau de conflicte. Denuncia que, els mig amics poden ser
menys de fiar que els animals de companyia.

ANIMALS DE COMPANYIA
Estel Solé
Intèrprets: Jacob Torres, Martina Tresserra, Mercè Martínez, Míriam
Tortosa i Edu Buch
Lloc i dia: Al Club Capitol, Sala 2. No té data de sortida

Guillem Albà sense empatia i amb poesia
uillem Albà (nooo, no és família del Toni Albà tot i que tam-

bé viu a Vilanova i la Geltrú) és un showman. Ho ha demostrat
amb els músics de l’Always Drinking Marching Band. O amb
l’actual Marabunta. Però, al 2012, va voler provar de projectar
el seu jo més emocional i menys còmic. El resultat és Trau, un
espectacle que respira l’absurditat poètica de Michael Ende.
Des d’una honestedat i fragilitat generosa. És el moment dra-
màtic del clown. És molt tendre.

TRAU
Guillem Albà
Intèrprets: Guillem Albà i Blai Rodríguez
Lloc i dies: Tots els dimarts de febrer al Lliure de Gràcia

Deliris que van de la pintura a l’escena
s pot traspassar un quadre del Bosch a l’escena? Ho ha fet

Aracaladanza (Pequeños paraísos, 2006) transmetent emo-
cions. També La Calòrica, amb un experiment (premi Adrià
Gual 2012) que agafa els personatges pintats pel Bosch (en una
nau que s’enfronta a l’abisme, embogida, amb els valors morals
naufragant per moments). L’obra es va poder veure, molt pun-
tualment, al Grec del 2013. Un muntatge que juga a reproduir
imatges del Bosch i del seu imaginari alhora que despulla
aquests personatges, portats al límit. Molt interessant.

LA NAU DELS BOJOS
La Calòrica
Autor: Joan Yago
Direcció: Israel Solà
Intèrprets: Xavi Francés, Aitor Galisteo-Rocher, Esther López, Marc Rius,
Júlia Truyol
Lloc i dia: Fins al 22 de febrer a La Seca, de dimecres a diumenge
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AGENDA D’AUTOR J.B.

FAMILIMIRÓ
Fundació Miró

om cada any, la
Fundació Joan Miró
obre les seves portes
amb motiu de les
festes de Santa Eu-
làlia. Enguany dina-
mitzarà la jornada
del diumenge de fe-
brer un espectacle
familiar de circ diri-
git i produït per
l’Ateneu Popular 9
Barris.
Lloc i dia: Fundació
Miró. Dues sessions: a
les 10 del matí i a les
12 del migdia.

C

Mals companys de viatge. Treball meritori, novament, de La
Calòrica, que ara es reposa a La Seca. ESTUDI CARMEL

l’àtic, un espai que fa dos anys que gestiona la
sala. També es convida que les companyies
s’aventurin en accions per al teatre familiar.
És el cas d’Infants terribles, el segell familiar
de la Cia. de Teatre Estable de la Casa Real. 
Uns personatges vinculats al món de l’escena
i la invitació que tothom participi a La fàbri-
ca de les històries. Tant, que són els mateixos
espectadors els que trien els temes. Tot és
possible si hi ha ganes de revolucionar. Com
ara reproduir la conversa de la parlamentària
del PP Alícia Sánchez-Camacho a la Camar-
ga a Camargate. O fer conya de la feina de
merda, d’un grup imprevisible com és La Ca-
lòrica. Que tremolin els fonaments! ❋

Impacte. Projecte
Nisu promet
desinhibició amb
perruques a la seva
versió sobre
l’adolescència,
inspirant-se en l’abans
Hannah Montana.
NISU




