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se. Parla de com el Primer Món sent des de
la llunyania el crits de les víctimes en guer-
res sempre interessades. Sona contradicto-
ri construir un espectacle que pacifica
consciències quan la fotògrafa i el seu
company corresponsal de guerra han de-
dicat els darrers anys de la seva vida a pro-
var d’aixecar consciències, rebel·lar ciuta-
dans del Primer Món per obligar a com-
promisos dels seus governs. Julio Manri-
que disposa d’un repartiment molt ben
equilibrat que construeix personatges cre-
ïbles, contradictoris, desesperats i que de-
fensen l’aposta vital del moment com la
que han triat, sense pretendre que hagi de
prevaldre sobre les altres. Dóna per fer una
conversa interessant, no per recuperar
l’ànima d’un 15-M.

‘Astronautes’
a L’equip de Minoria Absoluta repeteix la
seva aventura còmica a l’escena. S’aparten
dels polítics de torn i desenvolupen una
trama fantasiosa i passada de voltes sobre
un conflicte que podria haver passat en el
mòdul lunar que va portar el primer home
a la lluna. Queco Novell, que havia provat
un nou registre en l’ambigu Confessió d’un
expresident (Grec 2016), de Davide Carne-
vali, torna al traç gros fent un Neil Arms-
trong primari al costat d’un rancorós Buzz
Aldrin (Xavier Serrano) i un ignorat Mi-
chael Collins (David Olivares). Mireia

Portas acaba guanyant en la interpretació
gràcies que el seu fregolisme li permet fer
papers excèntrics però amb pàtines dife-
rents de comicitat. La peça seria entretin-
guda si no decaigués el ritme en cada apa-
rició de nou cadàver. En tot cas, sense pre-
tensions, té un bon joc escenogràfic i supe-
ra de molt una peça que tothom ha volgut
oblidar (Magical Historical Club).

‘Stilton. Gran retorn a Fantasia’
a Lluís Danés imprimeix un color dife-
rent en aquest Stilton de personatges estra-
folaris. Beth Rodergas és una notable Neri-
diana i Stilton manté el seu to de covard i
alhora, cavaller sense màcula. La música és
variada i pretén compartir sintonia amb el
Som la companyia del bon retorn. La cana-
lla es distreu en aquesta novel·la fantàstica,
però sense quasi conflicte (com ja passava
en l’èxit anterior). En tot cas, són tots en-
tranyables i només cansa tants encàrrecs
que demana la Flordiana/Neridiana. La
canalla connecta i respon a totes les insi-
nuacions. Però. obedient, no revela l’enga-
ny a Stilton!

‘Invisibles’
a El darrer Circ d’Hivern recorre, de nou,
a la música en directe tot encadenant nú-
meros artístics amb una poètica del desor-
dre i una connexió absoluta amb el públic.
No cal adoptar cap aire clownesc forçat.
Simplement, compartir les ganes del més
difícil, de la sorpresa, de l’equilibri insòlit.
Tots juguen a la versatilitat i van deambu-
lant per la roda alemanya, la corda, els tra-
pezis, les escales, tot elements acrobàtics a
què miren de trobar-los noves aparicions i
desaparicions. Un petit monòleg insinua
una arrencada i un comiat. I el títol? Segu-
rament, perquè apel·len tant a allò que es
tangible (la corda, l’escala, els cossos fent
acrobàcia) com a l’intangible (el risc,
l’emoció, la imatge poètica, les textures
dels records i sí, també un punt de broma).

‘Moustache’
a Coco Comín és una valenta empresària
i una experimentada autora de coreogra-
fies. Ho ha demostrat a bastament amb la
seva escola i amb la llarga trajectòria en la
carrera dels musicals a Catalunya. Ara, s’ha
atrevit a bastir una peça des de zero, amb
el claqué com a dansa de referència. El cert
és que Sharon Lavi (Epic, 2009) ha fet tre-
balls molt més intrigants amb la compa-
nyia Tapeplas. I que el llibret pateix d’una
desorientació en voler traçar una història
que viatja erràtica cap a la tragèdia. ❋

A tota vela.
El Circ d’Hivern de Nou Barris torna a les
formes més netes i simples amb ‘Invisibles’.
La música i una acrobàcia amb una estètica
bruta, d’assaig, però que connecta de forma
sincera amb el públic CARLES CALERO

EN COMPANYIA
J.B.

‘Rhumia’

Tot seguit una llista de propostes que
poden servir per passar una bona es-
tona i aprofitar el tema de relació de
parella. És el cas de You say tomato. Si
es vol un aire més tràgic, caldrà plan-
tejar el trencament de Nora o el mu-
sical d’El despertar de la primavera, la
reposició de Romeu i Julieta; la recu-
peració de La fortuna de Silvia, de Sa-
garra, i l’aclaparadora La treva. Ten-
dre és El petit príncep, el musical. En-
igmàtic, L’home sense veu. El to més
plaent, amb una ironia prou àcida:
Gente bien de La Cubana i la reposi-
ció d’El test.I, per descobrir, La taver-
na dels dos bufons. ❋

‘You say tomato’

Amb col·legues per Nadal, en prin-
cipi, senten bé les peces que, apa-
rentment, tot és còmic. Després,
sorgirà la capa de profunditat en
una postfunció espontània. L’obra
que posa l’amistat en litigi és Art.
També El test promet una conversa
divertida posterior. O You say toma-
to. Sota teràpia pot convèncer molts
amics, amb un gir final de traca.
Evidentment, la conya més sonada
és Gente bien. De Filippo, aquest any
apareix amb el Sik sik y los otros a
l’Akadèmia. Astronautas (esfera Po-
lònia) i Moustache, colorista i insòli-
ta, completen aquest pack d’ofer-
tes. ❋

Pallassos sorneguers, trapelles i in-
genus: aquesta és la recepta de Rhu-
mia. També el circ d’Invisibles o la
dansa amb Bach àbac busca un uni-
vers abstracte. Scaramouche apunta
a la forquilla més àmplia d’edats. Hi
ha qui tindrà records technicolor; i hi
ha qui estarà ben servit d’esgrima i
algun embolic.

Si els nebots ja són crescuts po-
dran riure tots plegats amb el Molt
soroll per no res o amb el festiu Su-
gar. També Gente bien promet. I el
Sik Sik a l’Akadèmia. Intriga? Testi-
moni de càrrec. ❋

Amb tiets i nebots

‘Art‘ i ‘Sugar’

Amb parella

Amb col·legues

E
‘El petit
príncep, el
musical’
presenta amb
molta tendresa
el món de la
rosa i l’estel

S
’Scaramouche’
és el musical
que apunta la
forquilla
d’edat més
àmplia. No
decep ningú


