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Teatre: 25è aniversari de La Cubana

Les Teresines al poder
Al carrer. Entre bromes i paròdi-
es, començava la festa-especta-
cle amb què anit La Cubana ce-
lebrava el seu 25è aniversari da-
vant del Novedades. Un cop

acabada la funció, que repassa-
va alguns dels muntatges de la
companyia, el públic anava cap
al pàrquing, convertit en un ma-
gatzem-exposició dels elements

escenogràfics més emblemàtics
del grup dirigit per Jordi Milan,
que ahir reunia un centenar de
col·laboradors. Per acabar,
sopar fred i ball. ■ JORDI SOTERAS

Salvatdirigeixunaobra
sobrelapederàstia
Ricard Salvat torna a
Reus, on fa
cinquanta anys va
estrenar el seu
primer espectacle

Redacció
REUS

Salvat estrena demà al Tea-
tre Fortuny de Reus Mika i el
paradís, una obra del debu-
tant Francesc Cerrö a qui el
director d’escena tortosí va
conèixer durant una lectura
dramàtica i de qui li va inte-
ressar, sobretot, “el joc de
miralls i ambigüitats que
proposava”. Encara que, en

un primer moment, Salvat
preveia dirigir un altre text
de Cerrö, finalment es va im-
posar Mika i el paradís per la
seva temàtica: una parella
que perd la seva filla de dos
anys de forma inesperada.

Pederàstia i ‘bullying’
Teresa Sánchez i Josep J.
Julien encarnen aquesta pa-
rella que lluita per recupe-
rar-se de la desgràcia però,
com que no se’n surten, de-
cideixen llogar l’habitació
de la seva filla. L’arribada
d’un desconegut (Pep Tor-
rents) redimensionarà la
crisi existent. “Surten lla-
vors elements que van de la

pederàstia fins al bullying”,
l’assetjament escolar. Totes
dues, qüestions que estan
d’actualitat i de les quals
“val la pena que es parli”,
raona el director. A més, s’hi
afegeix que Reus és la ciutat
on Salvat va debutar i que
amb la posada en escena de
Mika i el paradís “hem
transformat el Teatre For-
tuny d’una manera insòlita
que crec que sorprendrà
l’espectador”.

Coproduït pel Centre
d’Arts Escèniques de Reus
(CAER), on celebrarà cinc
funcions, l’espectacle farà
temporada a la Sala Munta-
ner de Barcelona. ■

amb vívida angoixa la noia
desbordada per la situació,
que no subscriu les decisi-
ons d’un company virulent i
posposa l’execució del pres.
Són personatges que pen-
sen i es queixen en clau de
dibuixos animats, però el
contacte amb el fotògraf se-
grestat els humanitza. Tot
s’enrareix amb el desdobla-
ment del captiu en un nen,
com si fos el fantasma del
que han tirotejat que clama
venjança.

El clima d’ambigüitat

moral dels personatges,
l’ansietat que els empeny,
els dubtes que els assalten,
les decisions que es veuen
obligats a prendre, confe-
reixen a Bales i ombres un
rar efecte de combustió
freda, com un foc encès en
la gèlida nit del desert. El
mateix autor ha dirigit la in-
quietant peça partint del
punt de vista del caçador
d’imatges que es dilueix,
però, davant la poderosa
convicció de la López, que
acaba posant en evidència
les obscures raons dels al-
tres personatges.

*
Bales i ombres, DIRECTOR I
AUTOR: PAU MIRÓ.
INTÈRPRETS: MÒNICA LÓPEZ,
ÀLEX BRENDEMÜHL, ANDRÉS
HERRERA. ESPAI LLIURE, 26 DE
GENER.

E
l Projecte d’Autoria
Textual Catalana que
ha endegat el Teatre

Lliure a la saga del T6 del
Teatre Nacional de Catalu-
nya té la seva primera con-
creció en escena amb Pau
Miró, un jove dramaturg, di-
rector i actor que arriba
precedit de dos èxits singu-
lars: Plou a Barcelona
(2004) i Happy Hour (2005).
L’encàrrec que va rebre del
Lliure era partir d’una trucu-
lenta notícia de l’actualitat
(un tiroteig amb la mort
d’un nen) i fer-ne un wes-
tern contemporani. Un
repte que Pau Miró ha re-
solt amb eficaç inquietud i
misteri.

D’una banda ha convocat
aquells elements que carac-
teritzen el grapejat gènere
cinematogràfic: un paisatge
lunar que configura l’atmos-
fera de l’obra, resolt amb un
ciclorama on es retallen ro-
ques pelades sobre llums
crepusculars i a escena qua-
tre pedres, un tronc d’arbre,
unes implantacions de terra
i una rulot esbalandrada on
s’amaga la parella protago-
nista, una mena de Bonnie
& Clyde amb texans i jaques
de pell.

En tot moment es respira
una tensa violència, física i
verbal, activada per la irrup-
ció de l’intrús, el foraster, un
fotògraf que persegueix
imatges introbables, que ha
presenciat l’última malifeta
dels dos pistolers que ara
l’han enxampat i, collats per
la por, en volen esborrar
qualsevol traça. Mònica
López i Andrés Herrera són
els fugitius. L’actriu defensa
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Caçador d’imatges

En tot moment es
respira una tensa
violència física i
verbal

Francesc
Massip

DagollDagom
tornaa‘ElMikado’

La companyia catalana reestrena vint anys després
la popular opereta de Gilbert i Sullivan a l’Apolo

Toni Vall
BARCELONA

Amb l’èxit recent de la revi-
sió de Mar i cel a la butxaca,
Dagoll Dagom recupera ara
un altre dels seus emblemà-
tics musicals: El Mikado, de
Gilbert i Sullivan. Després
d’una gira per Catalunya i la
resta de l’Estat, arriba demà
al Teatre Apolo, on s’estarà
fins a principis d’abril.

El Mikado, estrenat al Te-
atre Victòria el 1986, és un
dels muntatges més esti-
mats de la companyia.
“L’experiència de Mar i cel
ens ha obert la porta a actu-
alitzar el nostre repertori”,
explica Joan Lluís Bozzo, di-
rector de Dagoll Dagom, que
afegeix: “El públic ens de-
mana que recuperem obres
com Antaviana, Nit de
Sant Joan i Flor de nit, i
hem decidit que a partir
d’ara combinarem l’estrena
de nous espectacles amb la
recuperació d’antics”.

Sobre el retorn d’El Mi-
kado, Bozzo explica que “el
trànsit de l’opereta cap al
teatre musical no s’entén
sense Gilbert i Sullivan, i El
Mikado va ser l’obra que
ens va fer entusiasmar amb
aquest tipus de teatre”. El
muntatge actual no és un
calc absolut del de 1986

sinó que hi ha novetats. Du-
rant la interpretació de
l’obertura es projecta un
vídeo amb diversos mo-
ments de la vida de l’obra
des que es va estrenar el
1885 a Londres. El reparti-
ment actual està encapça-
lat per Josep Ferrer, Josep
Maria Gimeno, Toni Vi-
nyals i Dulcinea Juárez.
L’escenografia inspirada
pels paràmetres austers del
kabuki segueix present,
així com la importància de
l’humor, la netedat de les

coreografies i, esclar, la mú-
sica en directe. “És una
aposta molt clara pel teatre
familiar”.

Sobre el moment pre-
sent de Dagoll Dagom,
Bozzo no s’està de valorar
molt positivament l’experi-
ència de Mar i cel (en les
seves dues versions porta
prop d’un milió d’especta-
dors), que ha contribuït a
reflotar la companyia: “Des-
prés del fracàs de La Per-
ritxola vam quedar molt to-
cats però ara sembla que

tot va millor. Esclar que
sense les quatre sèries de
televisió que hem fet no
hauríem durat trenta-dos
anys”, precisa. En clau de
futur, Bozzo explica que la
voluntat de muntar un mu-
sical sobre El diari d’Anna
Frank s’ha vist tallada per
la negativa de la fundació
Frank de donar-ne el per-
mís. Bozzo no amaga les
ganes de posar en escena
una altra obra de Gilbert i
Sullivan i de recuperar Nit
de Sant Joan. ■

L’equip que torna a donar vida a ‘El Mikado’, un clàssic de Dagoll Dagom ■ FRANCESC MELCION


