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Amadou
De Leo Castro.
Mercat de les Flors, 23 d’abril.

La segona carta blanca
que Mal Pelo entrega a
un dels seus col·labo-

radors és per a Leo Castro,
ajudant de direcció habitual
de Maria Muñoz i coneguda
intèrpret en espectacles
d’aquesta i d’altres compa-
nyies. La seva coreografia,
que interpreta acompanya-
da d’Enric Fàbregas sota el
títol d’Amadou, és un retrat
postmodern d’una relació
de parella, en la línia de l’He
visto caballos, que Mal Pelo
va presentar pocs mesos
enrere al Teatre Lliure, però
aquí en una versió de
menor maduresa i major
contemporaneïtat visual.

Amb una quantitat d’ele-
ments escenogràfics de
fusta i ferro repartits pel
terra, una manta feta de re-
talls de diaris i una xarxa
metàl·lica que separava els
espectadors de l’escenari, es
construïa –per superposició
i reedició digital a través de
nombrosos dispositius elec-
trònics implicats (un ordina-
dor, tres càmeres de vídeo,
dos projectors i un mostreja-
dor de so)– un ambient de

barraca posttecnològica on
el temps quedava suspès en
un futur que ja és passat, el
marc perfecte pel cercle vici-
ós relacional d’aquests per-
sonatges que es deixen por-
tar per la inèrcia i per una
sensació de spleen melan-
còlic, d’avorriment fins i tot,
que és la tònica general de
tota la història.

O potser més que una
història el plantejament
esquarterat d’Amadou
l’apropa més a una poesia
visual feta d’imatges que
miren, de finestres tanca-
des i d’ulleres enormes. En
aquesta fotografia en mo-
viment, el dels intèrprets
és bastant escàs, encara
que quan s’hi dóna trans-
met un magnetisme molt
especial. Tots dos són in-
tèrprets meravellosos, i
l’expressió verbal de Leo
Castro va del dubte acria-
turat a les pauses sensuals
perfectament dominades.
Queda per aconseguir que
el contingut tingui tanta
força com el continent.

Crítica
dansa
BàrbaraRaubertNonell

‘Neospleen’

El muntatge és
poesia visual feta
d’imatges que
miren

Elllargcamí
d’Ivanov

Pep Tosar porta al Círcol Maldà el seu
excel·lent ‘Molts records per a Ivanov’
després d’un periple farragós i kafkià

Andreu Gomila
BARCELONA

Molts records per a Ivanov,
l’obra de Pep Tosar i Albert
Tola segons l’Ivanov de Txé-
khov que és aquests dies al
Círcol Maldà, és sens dubte
la millor opció que hi ha a
hores d’ara a la cartellera
barcelonina. Una peça que
suposa una passa endavant
de l’actor i director mallor-
quí dins aquesta línia del
documental teatral a partir
de l’obra de diferents poe-
tes i que té el seu cim en
l’extraordinari La casa en
obres, sobre Blai Bonet, i un
altre pic més que correcte
en Esquena de ganivet,
sobre Damià Huguet. Aquí,
però, Tosar s’inventa un
autor tot seguint les passes
de l’Ivanov txekhovià. Ell és
Ivan (Nikolia Ivanov), Lina
Lambert és la seva esposa,
Anna (Anna Petrovna), i
Blai Llopis és Eugeni
(Lvov), un amic de tots dos
i l’element aglutinador del
muntatge.

Com en l’obra mestra de
Txékhov, Tosar ens mostra
un home que ha perdut
tota la il·lusió per viure. En
aquest cas, parlem d’un
intel·lectual –el del rus és
un escriptor–, que ha deci-
dit abandonar el fervor ju-
venil que el va catapultar, i
la vida pública. La seva

dona està malalta de càn-
cer, cosa que l’acara encara
més amb l’abisme. L’amic,
a fi d’engrescar Ivan, s’em-
pesca un documental sobre
la seva vida. En veurem
imatges projectades. I veu-
rem, també, la parella pro-
tagonista quan era jove, in-
terpretada per dos actors
brillants, dels quals en sen-
tirem a parlar: Xavi Frau i
Laura Aubert.

Molts records per a Iva-
nov comença amb Eugeni
assegut al despatx d’Ivan
temps després de la desapa-
rició dels dos amics. L’obra
fa salts endavant i endarre-
re i l’excel·lent treball au-
diovisual fa que tinguem re-
ferències de tota la història.

Una narració trista, sugge-
rent, que ens manté clavats
a la cadira, gràcies a un
gran treball actoral, precís
i intens. El plor escandalós,
histriònic, que sembla tor-
nar amb força als escenaris
barcelonins, aquí no hi cap.
I això que la singladura de
la peça fins arribar al Maldà
ha estat farragosa, kafkia-
na, fins i tot ridícula.

Tosar ens explica abans
de començar la funció que
al TNC i al Lliure el van “hu-
miliar” –“mai no es van
mirar el meu projecte”– i
que al Grec el van rebutjar.
Ens parla de les condicions
“miserables” amb què van
treballar al Teatre Princi-
pal de Palma –mai no van
tenir cap tècnic al seu ser-
vei durant els assajos–, on
Molts records per a Ivanov
es va estrenar el setembre
del 2008. L’escenari ma-
llorquí es va acabar per des-
entendre de la peça des-
prés de no trobar cap alter-
nativa viable al Maldà i
d’“extorquir” un dels ac-
tors de l’espectacle, Rodo
Gené, que a Barcelona ja
només apareix en l’audiovi-
sual. Després de veure la
qualitat del muntatge de
Tosar, és incomprensible
l’actitud del Principal i la
sordesa dels grans teatres
barcelonins. Sincerament,
ells s’ho perden. ■

Carles Casajuana és un dels autors de la tria que ofereix l’AVUI
als lectors amb un punt de llibre ■ FRANCESC MELCION

Pep Tosar i Lina Lambert protagonitzen ‘Molts records per a Ivanov’ ■ C. M.
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Unpuntde
llibreque
fallegir

L’AVUI ofereix als seus
lectors una tria de bones
lectures al millor preu
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A partir de demà, els lectors
de l’AVUI tenen l’oportuni-
tat d’omplir el punt de llibre
que regala el diari amb els
cupons que s’aniran publi-
cant de dilluns a dijous.
Amb les quatre caselles ple-
nes, els aficionats a la lectu-
ra podran anar a qualsevol
llibreria de Catalunya i ob-
tenir un euro de descompte
en quatre novetats de pes.
Aquesta promoció durarà
tres setmanes.

Els títols triats per a la
primera setmana no poden
deixar indiferents als
amants de la bona literatu-
ra. Un dels autors de més
renom de les nostres lle-
tres, Baltasar Porcel, hi és
present amb la seva nova
novel·la Cada castell i totes
les ombres (Edicions 62).
Es tracta d’una notable sà-
tira sobre la Barcelona ac-
tual protagonitzada per un
home de negocis i bon vi-
vant sense gaires escrúpols
i, a l’altre extrem, per un

exprofessor descontent
amb ell mateix que viu en
una barriada.

L’altra novel·la d’autor
català que s’inclou en
aquesta oferta també té dos
protagonistes. A L’últim
home que parlava català,
Carles Casajuana exposa
els arguments de dos es-
criptors de Barcelona per
justificar la tria de llengua,
mentre un d’ells escriu la
història inventada de
l’últim parlant de català.
Un text divertit i desinhi-
bit, publicat per Planeta,
que convida a la reflexió.

Els títols d’autors estran-
gers no poden ser més vari-
ats. Per una banda, Ken Fo-
llet amb el seu últim i acla-
mat best seller, Un món
sense fi, continuació d’Els
pilars de la terra, amb la
pesta de rerefons i que ha
tret Edicions 62. Per l’altra,
El poble alemany, de Boua-
lem Sansal (Columna), que
explica la història d’un
heroi de la guerra d’inde-
pendència d’Algèria que va
ser oficial de les SS. ■


