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un mirall d’estructura realis-
ta, amb un relat que s’erosi-
ona en la seva pròpia refe-
rencialitat. És sorprenent
veure la críptica Cunillé abo-
cada a atorgar sentit al non-
sense dadaista de Ionesco.

seu nou text, La cantant
calba al McDonal’s, que ha
dormit al mateix llit amb
l’original de Ionesco i que hi
dialoga amb la mateixa in-
gènua sorpresa, bé que no
amb similar jocunditat. I és
que si Ionesco abandera el
teatre de l’absurd o de la ir-
risió amb un estil antirealís-
tic i antitemàtic, Cunillé, allu-
nyant-se del seu paradigmà-
tic hermetisme, construeix

E
l matrimoni Martin de
La cantant calba (1950),
asseguts un davant

l’altre, miren de reconèixer-
se perquè la seva cara els
sona d’alguna cosa i bus-
quen possibles llocs on han
pogut coincidir, cosa que
acompanyen amb les excla-
macions: “I que és estrany, i
és ben curiós, i quina coinci-
dència!”. Així mateix ha pro-
cedit Lluïsa Cunillé amb el

Crítica* teatre

Espills esquerdats

FrancescMassip

L’operació de joc especu-
lar entre les dues peces
queda plasmat en la potent
escenografia de Berrondo:
l’enorme i impossible taula
a l’entorn de la qual s’asse-
uen els personatges em-
premta de Ionesco, es con-
verteix en múltiples taule-
tes quotidianes d’una
hamburgueseria on es refu-
gien els personatges singu-
lars i concrets de Cunillé, on

fins i tot pren cos la misteri-
osa cantant alopècica con-
vertida en presumpta terro-
rista. Tot el que era pura hi-
laritat amb diàlegs calcats
d’un manual per aprendre
idiomes, esdevé en Cunillé
un conat de tragèdia, que
recorda la versió que en va
fer Boris Rotenstein el 1995
amb la repetició literal de la
peça que insinua el final
bucle de Ionesco, bé que el

primer cop en clau de co-
mèdia desbocada i el segon
de drama. Destaca l’excep-
cional interpretació d’Àn-
gels Poch, model d’actriu
trescadora, adaptable i re-
soluta. Poca broma!

*
La cantant calba, DE IONESCO
& LLUÏSA CUNILLÉ. DIRECCIÓ:
JOAN OLLÉ. ESPAI LLIURE, 14
DE DESEMBRE

Si Ionesco
abandera l’absurd,
Cunillé construeix
un mirall realista

CINEMA
El festival itinerant
audiovisual Resfest
aterra a Barcelona
Dijous que ve arriba a Barcelo-
na la desena edició del festival
de cultura audiovisual Resfest,
que quedarà instal·lat a l’Espai
Movistar del Fòrum de Barce-
lona fins al 23 de desembre.
Durant aquests tres dies hi
desfilarà una generosa progra-
mació de curtmetratges, víde-
os musicals, treballs d’anima-
ció experimental i disseny grà-
fic en moviment, entre
d’altres, procedents d’una se-
lecció de més de 2.000 peces
arribades de tots els racons
del món. Resfest 2006 va ar-
rencar al Museu d’Art Contem-
porani de Chicago el mes d’oc-
tubre, va continuar al Centre
Pompidou de París i recorrerà
en total 43 ciutats. Al progra-
ma de Barcelona destaca
Everything under the sun, una
recopilació de curtmetratges
sobre la fragilitat del medi
ambient, la desforestació, la
proliferació nuclear i l’antiglo-
balització, i Unsung heroes:
music video gems from the ar-
chive, una creació que mostra
el treball dels directors que
han convertit el videoclip en
art. També farà un repàs als
seus 10 anys d’existència.

MÚSICA
Estrena del cicle ‘Al
baterell del sol’, de
Pere Josep Puértolas
La Sala Gaudí de la Pedrera
acull només demà i en estrena
absoluta el cicle de lied Al ba-
terell del sol, del compositor
Pere Josep Puértolas, format
per 24 poemes de Pau Guix en
català per a cant i piano, orga-
nitzats en blocs referents a les
quatre estacions, que dibuixen
els estats d’ànim de la vida de
l’home des de la naixença fins
a la mort, simbolitzada pels ci-
cles naturals climàtics. Canta
Antoni Comas acompanyat al
piano per Marco Evangelisti.
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ElTNC acull ‘Tranuites’, creaciómultidisciplinàriadeLluísDanésamb
lacoreògrafaMartaCarrasco iLluísLlach,quehicantaendirecte

Teresa Bruna
BARCELONA

Sergi Belbel va presentar
ahir oficialment la primera
delicatessen que s’estrena-
rà al TNC en un 2007 enca-
ra nadó: el Tranuites Cir-
cus, un inesperat collage vi-
sual entre circ, música,
teatre i dansa que es podrà
veure del 3 al 14 de gener.
“És un espectacle màgic de
la gent de les arts del movi-
ment que tenim l’orgull de
presentar en estrena rigo-
rosa”, va dir.

És inesperat perquè sig-
nifica el comiat de Lluís
Llach de Barcelona pel que
fa a la seva vida professio-
nal d’una manera ben dife-
rent a la de la gira i. Aquí
comparteix cartell amb la
coreògrafa Marta Carrasco
(premis Max i Nacional de
dansa), en un espectacle
d’arts escèniques creat per
Lluís Danés, i serà a escena
amb Montse Rodríguez, ac-
triu, i cinc artistes proce-
dents del món del circ, la
majoria de La Makabra.

Lluís Danés és escenò-
graf, director i realitzador
audiovisual, col·laborador
de Llach en diverses ocasi-
ons; la més recent, l’esceno-
grafia mateixa de i. Ha creat
l’espectacle inspirant-se en
un tema de Llach, Cinema
Paradís, “que precisament
no surt a l’obra”. Danés re-
crea l’univers de la nit i els
seus habitants amb carèn-
cies de diverses procedènci-

es: gent sense casa, amb lí-
mits físics, faltats d’amor...
en una escenografia plena
de finestres per on van sor-
tint els diferents personat-
ges. “He intentat il·lustrar
cançons de Llach que lluiten
per somnis per no confor-
mar-nos, i reivindicar-ho a
través de la poesia. Són per-
sonatges o imatges que
sempre han existit i he anat
cosint per fer un collage de
necessitats imposades... De
fet, he volgut tornar les

imatges a la banda sonora,
el lloc d’on han sortit”.

Llach, amb el seu taran-
nà tímid, va puntualitzar:
“Jo estic en un raconet, allà
amb els músics (vuit) i el
piano. No és un espectacle
meu, només sóc un instru-
ment de l’obra de Danés i
sóc molt feliç de treballar
amb la Marta Carrasco en
una aventura nova que ens
treu de la caixa de la tecni-
ficació on de vegades els ar-
tistes estem col·locats”.

Marta Carrasco també
està contenta de participar
“en una creació plena de
sentiments sobre el món
dels defectuosos que m’és
proper i perquè crec que és
necessari treballar amb la
música de Llach”.

El circ com a vehicle
Jorge Albuerne, Manolo Al-
cántara, Alberto Barrera,
Ane Miren i Fura són els ar-
tistes de circ, que s’expres-
sen en diferents tècniques.

“Utilitzem el llenguatge del
circ en aspectes que no són
habituals”, diu Llach. Els
quatre primers formen part
del col·lectiu de La Makabra.
Jorge Albuerne va arribar a
ser membre de la mesa del
Pla Estratègic de Cultura.
“Pura palabrería”, assegura,
fins al punt que es va despu-
llar durant la presentació.
“Estar al TNC significa que
servim per a alguna cosa més
que per cridar l’atenció, som
professionals del circ”. ■

Lluís Danés, creador de ‘Tranuites Circus’, entre Marta Carrasco, que n’ha dirigit el moviment, i Lluís Llach ■ XAVIER BERTRAL


