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Jordi Collet, al fons, i Isabel Cabós en un assaig de ‘Vianants’

‘Vianants’, de Lluïsa Cunillé i Paco Zarzoso, juga amb la capacitat d’assumir els propis desitjos

Un xapero angelical

Marta Monedero
BARCELONA

Jordi Collet inter-
preta un xapero de
carretera que usa
tota mena d’estra-
tagemes per ven-
dre’s a ‘Vianants’,
l’última de les mol-
tes col·laboracions
entre la dramatur-
ga Lluïsa Cunillé i el
polifacètic Xavier
Albertí.

M
úsic, actor i di-
rector teatral,
Xavier Albertí
fa tretze anys
que s’entén

professionalment amb Lluïsa
Cunillé, amb qui forma part
de la companyia Boulevard
Espectacles de Lleida, que es
caracteritza per treballar el
teatre de risc. La seva nova
proposta du per títol Vianants,
un espectacle format per dos
textos escrits per la mateixa
Cunillé i Paco Zarzoso i reu-
nits en un muntatge escènic
que Xavier Albertí defineix
com d’“enginyeria genètica”
pel que té de complicat.

Les necessitats, les emoci-
ons i la capacitat d’assumir els
propis desitjos són el mar de
fons d’aquests Vianants que,
com recorda Xavier Albertí,
“pren la idea koltesiana que es
desprèn de La solitud dels camps
de cotó”. La seva frase: “Si ca-
mines per aquí a aquestes ho-

res és que busques alguna cosa
i jo te la puc donar” encaixa
com l’anell al dit amb la ma-
nera de fer del xapero que es
ven a prop d’un abocador
d’escombraries i que, per a al-
guns, pot ser un àngel. Un
prostitut que té una relació
metafòrica amb els cotxes que
passen “i que juga a matar
clients”.

El ‘rap’ de fons
Responsable també de l’es-

pai sonor, Jordi Collet encarna
el xapero tot sol a l’escenari.
Com que el text de Cunillé ai-

xí ho demanava, l’actor s’a-
costa “a les formes de rapejar”
a l’hora d’interpretar aquest
prostitut. Albertí matisa que
això no vol dir recitar Cunillé
a ritme de rap sinó que, a
partir del ritme de bases que
potser provenen més del
hip-hop londinenc, de can-
tants com Tricky, que no pas
del rap del Bronx, “s’especula
sobre la idea rítmica de la
paraula”. En aquest sentit,
Vianants, que té com a eina
fonamental la paraula, és un
espectacle que “per la seva
modernitat” podria “incloure’s

en la programació del Sónar”.
Si la primera part es pot

classificar de més electrònica,
la segona seria l’acústica. Isa-
bel Cabós acompanya aquí
Collet en una mena “de viatge
al centre de la Terra” que ser-
veix per trenar un joc d’iden-
titats a partir de personatges
diversos com ara una femi-
nista, una espècie de Tirèsies
modern, un astronauta i el
president d’una empresa.
.........................................................
‘Vianants’
● Sala Beckett
De l’11/02 al 22/02

T E A T R E

‘Hamlet i el somni..’

Contacontes
Francesc Massip

‘Hamlet i el somni...

(històries

shakespearianes)’,

de Charles & Mary
Lamb. Traducció i

dramatúrgia: Anna
Güell. Intèrprets:

Mercè Anglès, Anna
Güell. Piano: Joana
Lumbierres.
Barcelona, Espai

Escènic Joan

Brossa, 6 de febrer.

Aquest és un espectacle
ideal per triomfar en el
Festival de Narració Oral
que organitza Antoni
Gonzàlez (La Caràtula) a
Elx i que sens dubte faria
furor, en àrab, a la plaça
Djemaa el-Fna de Marrà-
queix.

Per a qui no conegui les
dues peces de Shakespea-
re, que aquí es conten en
poc més d’una hora –po-
sades en prosa pels ger-
mans Lamb–, quedarà
sotmès a la fascinació
d’un relat essencial vívi-
dament explicat per dues
actrius de reconeguda vo-
lada com són Mercè An-
glès i Anna Güell, que es
reparteixen pràcticament
tots els papers de l’auca.

L’expressiva dicció i l’e-
legància interpretativa de
l’Anglès serveixen per re-
sumir-nos i submer-
gir-nos en la tragèdia més
cèlebre del dramaturg
anglès (Hamlet), mentre
que l’humorístic i versàtil
posat de la Güell subrat-
lla, amb una sabata i una
espardenya, o, més ben
dit, amb dos guants i un
parell de mitjons a guisa
de personatges, aquest
fantàstic conte de fades
que és el Somni d’una nit
d’estiu.

Tot queda reduït a la
mínima expressió. L’esce-
nari, evocant el quadrilà-
ter pelat de Peter Brook,
es xifra en dues catifes
roges per a la narració de
la peça tràgica i en un
llençol apedaçat de múl-
tiples colors i textures per
reviure el bosc de la co-
mèdia.

Ara bé, el text es limita
només a resumir la faula.
No hi ha interpretacions
suggerents ni lectures
que vagin una mica més
enllà de la història cone-
guda, cosa que aprima
evidentment el sentit de
la proposta, almenys en el
context teatral. És clar
que tot plegat és una molt
digna ocupació per a dues
intèrprets que es merei-
xerien pujar sovint a es-
cena en produccions més
ambicioses.

C A N Ç ó

Paco Ibáñez

La república
de Paco

Pere Pons

Paco Ibáñez. Festival del Mil·lenni. Palau de la

Música. Divendres, 6 de febrer.

Paco Ibáñez no defalleix. En lloc d’erosionar la seva figura, el
pas del temps l’engrandeix. Per molt previsible que sigui, la seva
insubornable rebel·lia és rebuda com un esperó que ens anima a
mantenir la consciència desperta. El millor antídot contra aquests
temps de letargia i anestèsia en què el conformisme i –més greu
encara– la resignació pugnen per imposar-se en el paisatge
mental. Camisa, pantalons i sabates negres, la guitarra a la mà i
una veu que surt de les profunditats de l’ànima a través d’una
gola que hauria de tenir seient propi en una idealitzada Acadèmia
de les Lletres com a l’antologia poètica més completa i compro-
mesa de la consciència humana.

Tant és que la seva proposta es vesteixi de llarg en el temple de
la vella burgesia i es publiciti amb el paper setinat i esponsoritzat
d’un festival del Mil·lenni de confús criteri programàtic, i que
l’ambient desprengui aroma de guirnalda i oripell. La seva soli-
tària presència és suficient per desfer l’artificiositat de qualsevol
entorn advers i construir un univers propi que ens transporta a
una república imaginària on la llibertat i el sentiment són tan-

gibles a flor de temps. “Visca la república!”, es va sentir des del pati
de butaques poc abans de la seva sortida a l’escena. Quina repú-
blica? La república de Paco. Una república on els poetes adversaris
–Góngora (Déjame en paz amor tirano) i Quevedo (Es amarga la verdad)–
caminen de bracet, on el romancer anònim fa costat a les absències
d’exili i mort de Rafael Alberti (Muelle del reloj) i García Lorca (Córdoba
lejana y sola) i on es conjura un particular exorcisme perquè el
mandatari del bigoti delator no pugui evitar que se li infecti la boca
cada vegada que comet el sacrilegi d’utilitzar el nom de Luis Cer-
nuda en el seu profit (Un español habla de su tierra). Una república on
es clama per la bellesa i la identitat pròpia de la llengua basca (O-
roitzen), on els versos de Neruda ens descobreixen que la nit és es-
telada (Me gusta cuando callas) i on entre el mar i l’horitzó resplen-
deix la llum de la poeta Alfonsina Storni (Yo seré a tu lado i Quisiera
esta tarde). Una república, la república de Paco, on el temps i l’espai
formen un sol cos de passat, present i futur i on les cançons que
fa anys van prendre el vol com les del disc que acaba de signar amb
el pintor Jesús Rafael Soto –Fué ayer (A flor de tiempo)– tornen a en-
lairar-se per la immensitat del cel de l’Equador i Colòmbia amb la
presència amiga del noble Virgilo Rojas; on el bandoneó del druida
César Stroscio guarneix d’encant el José Agustín Goytisolo més
íntim (Escucha abandonada i Yo amaba aquella casa) i la guitarra or-
questrada de Gabriel García Santos fa surar les tonalitats arabes-
ques de les rimes de Machado (Tus ojos me recuerdan las noches de ve-
rano). Una república per on es passegen llops bons, prínceps do-
lents, bruixes belles i pirates honrats, on els Mcdonalds han de
tancar per manca d’una clientela que se sent a l’uníson andalús de
Jaén. Una república on els consells de fals benestar (Me lo decía mi
abuelito) són substituïts per la preocupació vers l’amic en clau de
bolero (A ti te ocurre algo), el cant a la persona estimada (Palabras para
Julia) i el tribut al mestre (La bande publique). Una república de la
qual, en definitiva, podrem sentir-nos més a prop en la mesura que
s’assumeixi la consigna acordada per al pròxim 14 de març i no
parem de cavalvar i cavalcar fins a enterrar-los en el mar.


