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FERRAN BENAVENT

La música i el foc són elements importants dels espectacles de carrer del Teatre de l’Ull

La companyia valenciana celebra l’aniversari amb un nou espectacle, ‘Ritme & Foc’, que ja han estrenat a Portugal

Teatre de l’Ull, 10 anys
incendiant carrers

Ester Pinter
VALÈNCIA

Un còctel de pode-
roses imatges, una
incessant pirotèc-
nia i molta música,
Tot remenat i lligat
per la seva força
actoral, és el que
des de fa deu anys
vessa pels carrers
la companyia va-
lenciana Teatre
de l’Ull.

S
ense aixecar cap te-
ló, la companyia
independent Teatre
de l’Ull de València
s’ha fet un nom ar-

reu d’Europa a base d’impac-
tar pupil·les amb els seus deu
espectacles, barreja de músi-
ca, foc i imatge. El darrer, Rit-
me & Foc, reviu les propostes
estètiques que envoltaven la
música afrollatinoamericana
dels anys 70. Ja l’han exhibit a
Portugal, però es veurà per
primer cop a l’Estat espanyol
el pròxim mes de maig a la
Fira Internacional de Teatre al
Carrer de Vila-real i al mes de
juliol a Viladecans.

La companyia està d’aniver-
sari, compleix deu anys, però
ja són majors d’edat. Els com-
ponents van començar les se-
ves experiències en l’àmbit
teatral a principis dels anys
vuitanta amb la companyia La
Burbuja. “Érem una colla d’a-
mics, pintors, músics i actors
a qui ens fascinava el teatre i
vam començar a fer especta-
cles de carrer per tot Europa”,
comenta Juanjo Benavent, ac-
tor, coordinador de producció
i fundador del Teatre de l’Ull.
“Aleshores, si volies aconse-
guir cert prestigi i descobrir
noves formes de fer teatre ha-
vies de sortir fora”, afegeix

Pepot Granell, actor,
músic, compositor, di-
rector i cofundador de
la companyia. És ales-
hores, cap al 1990,
quan descobreixen a
Holanda el grup de te-
atre que els influirà
decisivament, els aus-
tralians Stolken Stilt.
“Amb ells ens vam
convèncer que el teatre
de carrer no és cap
broma i, també, de
l’expressivitat que es
pot arribar a transme-
tre a nivell corporal”,
explica Benavent.
“Molta gent tendeix a
identificar-nos amb la
Fura dels Baus, però les
nostres influències vé-
nen de molt abans; en
tot cas, en la manera
d’encarar-nos al públic
i afrontar el treball te-
nim més similituds
amb Els Comediants
que no amb la Fura”,
afegeix Ferran Bena-
vent, productor i dis-
tribuïdor del grup.

Tot i que el foc, els objectes
i la música és el més visible, el
treball actoral és l’ingredient
primordial dels seus especta-
cles on sempre es representen
escenes narratives. Per això,
des del 1998 col·laboren amb
l’Escola de l’Actor de València,
on formen i posteriorment
contracten per a les seves re-
presentacions molts dels seus
deixebles. “El 90 per cent dels
alumnes, el que vol és sortir
en una sèrie de televisió”,
confessa Juanjo Benavent just
després d’admetre que el car-
rer “és dur”. No obstant,
aquest trio que encapçala el

Teatre de l’Ull és polifacètic i
té previst produir el curtme-
tratge Birth, School, Work, Death,
així com un espectacle de
dansa que ja estan assajant
amb ballarines professionals,
Edith. En aquests deu anys, la
companyia ha realitzat també
quatre obres de teatre de sala
com ara En el aire o Blues, per a
les quals ha comptat amb di-
rectors convidats, igual que en
moltes de les propostes de
carrer.

D’entre els seus espectacles
més provocadors que connec-
ten més amb el públic, desta-
quen Tocatta i Fuga i el clàssic

Foc i canya. Aquest darrer és el
que, segons Juanjo Benavent,
els permet menjar. “Va néixer
el 1995 i encara no hem parat
de representar-lo”. Granell
afegeix: “Es tracta de l’espec-
tacle de carrer primitiu, un
estàndard, amb molta fanta-
sia, inspirat en els carnavals i
amb molta comicitat amb el
públic”. Aquest contrasta amb
el seu espectacle més avant-
guardista, La balada de les bèsti-
es, estrenat el 1999 i encara en
cartell. En aquest, segons Gra-
nell “no hi ha contacte amb el
públic però és d’una elevada
provocació”.
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‘Addictes a la xocolata’

La xocolata
del lloro

Francesc Massip

‘Addictes a la xocolata’, de Philippe Blasband.
Traducció: Francesc Lucchetti. Intèrprets: Mercè
Anglès, Anna Güell, Judit Lucchetti, Fina Rius. Espai

escènic i il·luminació: Xavier Garcia. Direcció: Lurdes
Barba. Sala Muntaner, 10 de març.

Espectacle auster i sense pretensions que Lurdes Barba
condueix amb bon ritme i concisió a través de quatre sessions
terapèutiques en què els personatges proven d’escatir els
motius de la seva addicció al cacau per tal de desempalle-
gar-se’n. Anna Güell incorpora, amb la decisió i la contun-

dència que la caracteritza, la freda psicoanalista que intenta
trencar el gel entre les seves pacients perquè socialitzin el seu
afany xocolatòfag i que confessin, si et plau per força, el factor
desencadenant que les va abocar a la ingestió compulsiva de
la llaminadura. És clar que tot plegat d’una manera progres-
siva, no fos cas que en una sola reunió es resolgués el pro-
blema i deixés la terapeuta sense feina. Fina Rius, amb aplom,
desafia els seus procediments, però acaba explicant una cir-
cumstància biogràfica que conduïa de pet a la dolça menja.
Mercè Anglès revela la seva alternança bul·limicoanorèxica i
penja el mort de les seves disfuncions al papà. Judit Lucchetti
interpreta l’especialista en la matèria que ho sap tot d’aquesta
estimulant llepolia originàriament pastada pels indis mexi-
cans: en parla –i en devora– en propietat. Puntuals projec-
cions cinematogràfiques ens mostren les protagonistes
transgredint d’amagatotis els seus propòsits de deixar els
bombons. A la fi, les malaltes es revolten, es capgiren les cir-
cumstàncies, desemmascaren la metgessa i es reconforten
sabent-se, totes quatre, dolçament subjugades per l’esperit de
la xocolata. Les mateixes actrius i la directora ja havien tre-
ballat plegades a La mare sempre deia no (Artenbrut, 2000), un
text més interessant que l’actual, però resolt amb similar
simplicitat i eficàcia.
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‘4 bailes’ recupera al
Teatre Malic el
sentiment de la infància
Sandra Sánchez
BARCELONA

El Teatre Malic estrena avui el
muntatge 4 bailes (tango,
merengue, rock&roll y vals), un
conte fresc que recupera el
sentiment de la infància. La
història comença quan Javier
(Miguel de Molina) vol
apuntar-se a classes de ball,
però no pot deixar sola la seva
germana (Muguet Franc), una
noia que té l’edat mental
d’una nena a causa de la mort
dels pares. L’única solució és
contractar un cangur (Carles
Gilabert), algú que també és
força especial. “No es
complica la vida ni actua com
s’espera la gent. No té normes
ni tabús, no pensa en la
reacció de la gent,
simplement fa les coses”,
explica Muguet Franc sobre el
seu personatge. L’obra
s’estructura en quatre escenes
que adapten el seu ritme a la
música de cada part, els balls
del títol. Als entreactes
s’escoltaran diferents versions
de la cançó Había una vez un
barquito chiquitito, cadascuna
amb el ritme que li correspon:
tango, merengue, rock&roll i
vals. Aquesta és la tercera
vegada que el director
Enrique Jasanada afronta una
obra d’Albert Espinosa, autor
del guió de l’última pel·lícula
d’Antonio Mercero, Pelones,
basada en la seva obra de
teatre.


