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XIV Festival Internacional de Teatre Visual i de Titelles

Arbres, ànimes
i dimonis

Jordi Jané

Teatre Malic-La Fanfarra: ‘La

història del soldat’, Stravinsky.
Dir.: Luca Valentino. Actriu: Judith
Farrés. Esc.: José Menchero. Titelles:

Mariona Masgrau. / Teatre Derevol:

‘Once...’. Creat i dirigit per Anton
Adassinki. Esc.: Maxim Issaev.

Amb La història del soldat (Teatre Malic-La
Fanfarra), el director Luca Valentino intenta un
retorn al teatre pobre. L’actriu Judith Farrés i
tres músics (Jordi Vilaprinyó, piano i percussió;
Manel Porta, violí; Queralt Roca, clarinet) fi-
guren una companyia ambulant que, tot in-
terpretant les vicissituds del personatge cen-
tral, hi sublimen la pròpia experiència erràti-
ca. Una certa contradicció entre l’austeritat del
plantejament i la gran quantitat d’atrezzo uti-
litzat em fa poc creïble la condició de vaga-
bunds atribuïda als quatre intèrprets i, d’altra
banda, tot i que els tres músics estan
excel·lents, les seves intervencions actorals re-
sulten casolanes –potser això sí que lliga amb
la buscada austeritat–. Sigui com sigui, la
narració llisca bé i l’atenció no decau –un mèrit
de Judith Farrés, que, tot i que curteja en els
registres vocals dels diversos personatges, es
lliura a una autèntica performance de desdobla-

ment que sempre connecta amb el públic–.
Mariona Masgrau s’ha lluït construint titelles,
especialment en la gradació de les múltiples
aparences del dimoni, que denoten un sentit de
l’humor savi i alhora sobri. El muntatge, que es
consolidarà amb algunes funcions més, és molt
recomanable per a infants i adults, tant pel gran
interès de la música de Stravinsky com per les
diferents lectures que permet l’argument.

Once... (Una vegada hi havia...), dels russoale-
manys Derevo (Arbre), és una faula irònica i
tendra que es val de diversos nivells simbòlics
de referència universal per dissertar en silenci
sobre la solitud, l’amor impossible, els somnis
no coincidents i el desig-rebuig de la Mort.
Mitjançant una intel·ligent fusió de dansa i
pallasso contemporani, la filosofia humanista
de Derevo ens fa sentir que tots els éssers hu-
mans lluitem contra el temps i patim les ma-
teixes esquizofrènies interiors. Un dels mites
recurrents del circ –l’amor frustrat del pallas-
so august per la ballarina– es desenvolupa in-
tegrant i explotant amb un admirable conei-
xement de causa un seguit de situacions i di-
gressions típiques del pallasso de pista, tant en
la relació amb objectes i personatges com en
el pla psicològic, i tracta els personatges late-
rals amb una no menys reeixida profunditat
–¡barretada pel sempre fracassat Cupido
transformista!–. El resultat és un espectacle
divertit però sense un gram de banalitat, que
manté la tensió dramàtica fins i tot en els
moments més heterogenis i que, viatjant per
l’univers dels somnis i les al·lucinacions, ens
arriba a deixar penjats del simbòlic feix de
llum d’un far solitari que es va perdent en la
llunyania fins a esdevenir un punt minúscul
capaç de fer-nos sentir terriblement sols da-
vant l’Univers.

R O C K

‘The Waterboys’

El talent de
Mr. Scott

Pep Blay

‘The Waterboys’. Mike Scott (veu i guitarra), Jo Wadeson
(baix), Richard Naiff (teclats i sintetitzadors), John
Baggot (piano i teclats) i Tom Windriff (bateria). Sala

Bikini. Barcelona, 7 de novembre.

Podria ser el Bob Dylan de l’època premística però és massa
jove. Podria ser el Richard Ashcroft que ha recuperat la millor
tradició britànica del rock d’autor però és massa vell. Mike Scott
va créixer en plena eufòria del glamur dels anys 80 on l’estètica,
el ritme i el techno-pop es van imposar a la guitarra i el rock sen-
timental. Mentre Pet-Shop Boys donaven la volta al món, The
Waterboys competien deslleialment a les llistes d’èxit, i només
dues faules rockeres amb violins d’inspiració celta, Fisherman’s
blues i The Whole of the Moon, van arribar al capdamunt.

Set anys després de la decadència, Scott ha ressuscitat els Wa-
terboys amb A rock in the weary land. No porta violins ni ballaruca
celta. Conta històries de l’esperit, d’ànimes que deambulen per-
dudes en un univers poètic interior. Referències bíbliques (We are
Jonah), malediccions (Malediction) i personatges foscos inspirats en
la tradició britànica (The Charlatan’s Lament) travessen uns versos
que es reinterpreten cada cop que els diu. Tota la força de la cançó
està en el seu creador, el poeta-cantautor-rocker Mike Scott.

Per vestir tot aquest món, porta una banda on dos teclistes
volen fer oblidar els violins i el saxo d’Anthony Thistlethwaite. És
tan gran l’esforç, que massa sovint es mengen una tènue bateria
i el que semblava un esplèndid baix. Però no poden superar la
guitarra (una guitarra que més que sonar, parla) ni la gran veu
i la memorable interpretació que va oferir a Bikini Mike Scott.


