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teló de fons: dues figuretes
que es mouen al ritme de la
música i que semblen real-
ment ballar, agafant cada
vegada més amplitud de
moviments fins a començar
a enroscar-se.

ginia i Alexis Fernández a
l’inici de la peça, en aquest
cas una imatge suggerent,
com la de Muñoz saltant en
un trampolí amb l’altaveu a
les mans o quan serra els
talons de Virginia.

Però les imatges més
evocadores estan en la pro-
jecció d’uns petits ninotets
que el coreògraf manipula
delicadament en una taule-
ta i que el públic veu com a

P
er entendre la trajectò-
ria d’una companyia
que fa deu anys que

camina, salta, inventa i es
busca, Staff és la peça que
Damián Muñoz i Virginia
Garcia han creat amb el re-
refons de la seva relació ar-
tística. És una peça carrega-
da de tòpics, però que els
col·loquen tan encadenats
l’un amb l’altra com emboli-
cats estan els cabells de Vir-

Crítica* dansa

Qui mou els fils

BàrbaraRaubertNonell

Aquesta i altres escenes
fan pensar en un personatge
poderós que mou uns fils in-
visibles, mentre que la resta
d’actors només són titelles
que es deixen fer. Staff
també parla de la necessitat
d’aprovació i relacions per-
sonals que poden extrapo-
lar-se al vincle entre artista i
públic, però són idees recur-
rents. El llenguatge corporal
és fidel als inicis de la com-

panyia, amb aquesta mena
d’interiorització de les sen-
sacions en un treball de
dansa contact imparable. La
melancolia musical de Ste-
ven Dall suma matisos, però
ni ell ni el trampolí no aca-
ben d’enlairar l’espectacle.

*
Staff, DAMIÁN MUÑOZ DANZA.
11 DE MAIG, MERCAT DE LES
FLORS.

‘Staff’ celebra el
10è aniversari de
la companyia de
Damián Muñoz

A
mb la tumultuosa bio-
grafia compartida dels
poetes Paul Verlaine i

Arthur Rimbaud, el drama-
turg Manuel Molins va ela-
borar el seu segon capítol
de la Trilogia d’exilis. Un
al·lucinat flasch-back d’un
Verlaine en els últims dies
de la seva decadència. Els
viatgers de l’absenta és una
obra del 1983 i escoltant-la
ara en un escenari sona
com si fa 23 anys ja formés
part del teatre del passat.

El temps és cruel, tot i
que, en realitat, en aquesta
obra no s’hi ha pogut acar-
nissar. Ja devia néixer així,
antiga, amb un llenguatge
ampul·lós, grandiloqüent i
pretensiós en els seus duels
dialèctics. Amb aquest pes,
els personatges són com ti-
telles de la gran tragèdia fi-
losòfica, manipulats, encar-
tronats per la importància
del text.

A Frederic Roda sembla
que li agradi aquest teatre

cobert de pols literària. No
fa res per dissimular o com-
pensar la pàtina de peça
d’antiquari. A aquesta es-
tantissa atmosfera s’ajusta
sense interrogants la seva
direcció d’actors. Aplica un
repertori de vella escola
que abraça des de l’hieratis-
me d’Àngels Aymar (la mare
de Verlaine transvestida de
dolenta de Disney) fins a
l’histrionisme de manual de
Juanfra Aznar (Rimbaud) i
Miquel Gorriz (Verlaine).
Mereix una menció especial
la composició interpretativa
de Gorriz, en el límit de la
caricatura quan es posa
transcendent i el fantasma
de Lluís Llach s’apodera de
la seva cançó. En qualsevol
moment sembla que el viat-
ge de Verlaine acabi a Ítaca.

Una funció en la qual
només es comprèn la fasci-
nació de l’autor per les
vides d’aquests dos poetes
revolucionaris. La resta, des
del text fins al vestuari, és
una invitació a passar im-
mediatament full entre l’úl-
tima frase i la primera salu-
tació de la companyia.

*
Els viatgers de l’absenta, DE
MANUEL MOLINS. DIR.:
FREDERIC RODA. JOVE TEATRE
REGINA, 11 DE MAIG
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Per oblidar
amb
absenta

El muntatge no
dissimula la
pàtina de peça
d’antiquari

El vestíbul del Teatre Victòria acollia ahir un bon grapat d’aspirants a protagonitzar ‘Grease’ ■ JORDI SOTERAS

VullserelTravolta!
Comença el càsting del musical ‘Grease’, que s’estrenarà a l’octubre
al Victòria sota la premissa de ser tan fidel al film com sigui possible

Marta Monedero
BARCELONA

Normalment, a dos quarts
de deu del matí, al Teatre
Victòria no hi ha gaire –per
no dir gens– activitat. En
canvi, ahir tot era movi-
ment. Al vestíbul, una cua
de nerviosos aspirants es
posaven la samarreta negra
identificativa i els passaven
llista abans de provar sort
en el càsting de Grease, el
musical de tu vida, un títol
prou explícit per intuir per
on van els trets.

“Busquem artistes poliva-
lents, actors que cantin, ba-
llin i, sobretot, donin un físic
semblant als personatges de
la pel·lícula, que és el nostre
referent”, comenta la coreò-
grafaCoco Comín.Alseucos-
tat, sense parar de taral·lejar
les cançons arxiconegudes
que van popularitzar John
Travolta(Danny)OliviaNew-
ton-John (Sandy) i Stockard
Channing(Rizzo),eldirector
Ricard Reguant intueix la
fórmula de l’èxit: “El millor
Grease és el que l’espectador
vulgui veure i recordi, cal ser
el màxim de fidels possible al
film del 1978, perquè el gran
misteri del teatre és saber
què pot agradar i aquí partim
d’una història que funciona”.

A l’hora d’escollir quin
dels 800 aspirants d’entre
18 i 30 anys pot passar a la
següent fase, no sembla
haver-hi gaire debat. Comín
i Reguant, amb la complici-
tat del director musical
Manu Guix, s’entenen amb
una mirada o un petit co-
mentari. Tots duen anys
fent càstings i saben el pa
que s’hi dóna. Això sí, tot i
que entre els candidats hi
ha gent que s’ha presentat

als càstings d’Operación
Triunfo, Guix assegura que
tractarà “a tothom igual”.

Millora del nivell
Després de dues hores, dels
aspirants, n’hi ha sis que
passen a la fase següent.
“Aquesta feina és dura i de
tota la gent que surt de les
escoles teatrals, només un
10 per cent s’acabarà dedi-
cant al musical”, il·lustra
Coco Comín, que lloa el bon
nivell d’aquest primer dia de
proves. “Fa 10 anys, Grease
no s’hauria pogut fer, llavors
només érem capaços de
muntar un musical com el
Memory, amb una estrella i
quatre ballarins trobats pels
pèls”.

De dies de proves i de
nervis n’hi haurà més. Avui,
però, toca cant. Entre les
noies, més aspirants a
Rizzo que a Sandy. Potser
perquè és el gran paperàs de
la funció. “Tots els perso-
natges són molt marcats: el
protagonista és un milho-
mes, ella tonteta... i ambi-
entat en un college ameri-
cà”, descriu Reguant, que
capitaneja aquest musical
que té un milió d’euros de
pressupost. Sembla que els
diners no seran un proble-
ma. Més feina els donaran
les transicions “perquè cada
escena transcorre en un es-
cenari diferent”, acota
Comín.

A l’escenari del Victòria,

el pianista fa exercicis per
relaxar les mans. El càs-
ting avança. L’Alida, la
Laura, l’Anna... Hi ha més
noies que nois. A alguna li
agafen les dades i surt sal-
tant d’alegria. També a un
dels poquets nois de la ton-
gada del migdia. El Carlos
interpreta un parell d’es-
trofes de Sandy. “Pots can-
tar alguna cosa en castellà,
sisplau?”, li demana Manu
Guix. “Molt bé, ara el mo-
nòleg”. Un parell de mi-
nuts i “moltes gràcies!”. El
Carlos ha vingut des de
Màlaga amb tren. Ha parti-
cipat en El hombre de la
Mancha i ara apunta què
desitja amb cos i ànima:
“Vull ser el Travolta!”. ■

Més de 800
aspirants es
presenten a les
proves de
càsting del
musical ‘Grease’


