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Més enllà de la

interpretació, alguns

espectacles
excèntrics revelen un
temperament creatiu

autèntic. I si les velles

companyies de teatre que van

crear espectacles originals

fa dècades ofereixen

revisions de la seva

fórmula, també trobem nous

artistes que investiguen

diversos llenguatges

escènics com a part del seu

recorregut artístic i vital.

(Text: Cesc Martínez)

D e tant en tant, alguns artistes,
a més d’anar a fer càstings, creen espectacles que
superen la mera exhibició tècnica o la mescla gra-
tuïta d’elements. Més que tres espectacles, aquí el
que hi ha són tres treballs de tres creadors sense
un denominador comú conscient, tret que pre-
senten propostes recents de creació pròpia que no
segueixen per força els clixés comercials. En cada
un hi ha llenguatges i gèneres escènics diferents
en dansa, que els tres creadors utilitzen amb dosis
altes d’imaginació i amb el bagatge personal de
cadascun. L’experiència artística dels tres no és
completa. Busquen, experimenten. Nous artistes
just al començament de processos diversos.

1. Alba Sarraute es planta a escena amb una obra
forta i flexible al mateix temps: qualsevol espai,
mentre s’hi pugui endollar el piano de Roc Sala,
que l’acompanya, va bé. Mirando a Yukali ha estat
representat en sales de teatre a la italiana, en cases
okupades i en bars, en sessions matinals al mig
del bosc i, fragmentat, en sessions de cabaret. No
hi ha escenografia; tot es concentra en el perso-
natge al qual dóna vida, un ésser estrany que ar-
rossega llenya morta, toca el saxo amb guants de
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boxa i va desgranant un discurs fet de retalls de
textos literaris que acaba tenint sentit a dintre de
l’espectador. El públic reconeix els textos i s’hi
retroba: són triats expressament per provocar
aquesta empatia. D’El petit príncep a La nit just
abans dels boscos, passant per molts altres, va esce-
nificant i explicant la desforestació de la selva i el
seu equivalent en l’ésser humà i, després, la mania
de protegir-se de l’entorn. El discurs, el llança al
públic com si fos un bufó, desafiant i burleta, i
sense abandonar-lo balla i fa acrobàcies, però es
replega sempre després de cada invectiva.

Abans de Mirando a Yukali, havia muntat
esquetxos per a cabarets i un altre espectacle com-
plet. Admet que quan crea, fins al final no s’ado-
na que allò que ha fet és seu. Per crear, a Alba
Sarraute li agrada sentir-se com al pati de l’esco-
la: li cal partir del joc i anar encavallant les idees,
donant-hi forma. En la seva última proposta, com
que no volia parlar d’ella mateixa sinó d’un tema
universal i d’actualitat, hi posa la veu d’autors clàs-
sics contemporanis.

Sarraute, de vint-i-quatre anys, ha viscut sem-
pre en un ambient artístic, però la seva formació
com a tal comença a l’Aula de Mataró, amb clas-

ses d’interpretació, cos i veu, i continua a l’escola
Rogelio Rivel de Nou Barris. D’aquí va a França,
a l’acadèmia Annie Fratellini de París, on li im-
posen un rigor que –diu– l’encotilla. Però acaba
els tres cursos a París coneixent la manera de fer
del circ francès, amb un nivell tècnic alt i partici-
pant en muntatges amb directors internacionals.
És llavors que se’n va a l’Argentina, on pren con-
tacte amb pallassos d’aquell país, i d’allà se’n va a
trobar-se a la selva amazònica.

El contacte amb la selva influeix poderosament
en el procés creatiu d’Alba Sarraute. No només
quant al tema de la desforestació de Mirando a
Yukali, sinó també perquè fa que abandoni la im-
postació que segons ella havia adquirit a París i
trobi un camí propi, més verídic. D’aquí que en
seu espectacle tracti l’estrès i la decadència de la
societat europea, la relació amb la natura i amb el
propi interior, i utilitzi fragments que semblen res-
catats. I aquesta proposta, tot i que és un especta-
cle acabat, no deixa d’estar en procés.

Sarraute s’ha instal·lat una altra vegada a
Catalunya i se la podrà veure el 6 d’agost a
Argentona i el dia 10 al bar El Callao de Canet
de Mar. També començarà a treballar a Circus
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Klezmer en substitució de Cristina Solé i, potser,
a l’octubre participarà amb el seu espectacle al fes-
tival Escena del Poblenou, a Barcelona.

2. El muntatge que va presentar Blai Mateu a la
Fira Trapezi de Reus, Ï, és complex, barreja de
textures, inclassificable. Les crítiques dels diaris
del dilluns següent del festival anaven de la de-
cepció despietada a ponderar les potencialitats ar-
tístiques que s’hi amagaven, passant per la més
modesta neutralitat.

Ï té una estructura dramàtica i una intencio-
nalitat que el fan molt teatral: l’únic personatge
sobre l’escenari explica la història de l’exili català
en acabada la Guerra Incivil, la revolució, la der-
rota, el pas dels Pirineus, els camps de concentra-
ció francesos. Però els elements que componen el
discurs no són ni la paraula ni el mim ni la dansa,
sinó un seguit de tècniques circenses variades, tra-
pezi, salts de trampolí, acrobàcia, executades per
un pallasso. Un pallasso tràgic, no còmic. I encara
s’hi barregen altres elements que tenen vida prò-
pia: la interpretació musical (percussions amb pin-
tures al començament, slide guitar, cap al final), la
manipulació d’objectes com el joc de culleres que
expliquen la fam, que repiquen i fan una música
repetitiva com d’una màquina, i les projeccions
emmarcades en algunes parts de l’escenari o so-
bre alguns dels objectes que hi ha. Per això alguns
espectadors, sortint del teatre, s’encallaven amb
el problema del gènere: és circ?, és teatre?, què
és?; val la pena saltar-se’l. No és un muntatge que
es pugui etiquetar, encara que el canvi d’una es-
pecialitat a l’altra provoca un punt de desconcert i
moments de pausa –necessaris, donada l’activitat
física que manté l’artista– en què la narració s’ex-
travia una mica.

Els coneixements tècnics i artístics aglutinen
el muntatge, posats a prova al voltant d’un dis-
curs. Al capdavall, tot i que la producció és de la
companyia francesa Baro d’Evel Cirk, de la qual
Blai Mateu forma part, el muntatge és un projec-
te individual; és a França on es va estrenar i on
s’ha vist més vegades. A Catalunya, només ha es-
tat programat a Reus, a Girona i a Tarragona; cal
esperar que ens torni a visitar i que s’instal·li aquí
durant un temps raonable. L’altre material de l’es-
pectacle, el del drama, és fruit de l’experiència fa-
miliar del mateix Mateu i del moment actual de
recuperació de la memòria històrica i de consci-
enciació i prevenció davant les guerres.

Blai Mateu Trias, fill de Jaume Mateu “Tor-
tell Poltrona” i de Montserrat Trias, coneixia des
de petit el món del circ i no li havia de ser difícil
imaginar-se una obra parlada en circ. Va comple-
tar la seva formació al Centre National des Arts
du Cirque de Chalons-en-Champagne. En aquest
centre, s’hi troben també els altres membres de
Baro d’Evel, que s’havien conegut ja l’any 1998
durant una gira per l’ex-Iugoslàvia amb l’ONG
Pallassos Sense Fronteres. La companyia es va cre-
ar l’any 2000.

3. Xesco Quadras (Oixque Titelles) crea l’espec-
tacle Lo sainet del senyor rector al voltant de la com-
panyia Ne me titere pas i a partir d’un text de
finals del segle XIX, recuperat d’una llibreria de
vell. En el procés de creació, hi participen Eva
Montero i Miquel Nevado (Titelles Pomodoro);
entre tots tres inventen i posen en escena un mun-
tatge divertit i de consum popular que no pretén
altra cosa que servir d’entreteniment de carrer.
Això és el que és, i així se’ls ha vist en moltes
poblacions; a Lleida, van guanyar el premi a la
Millor Proposta Innovadora de la Fira de Tite-
lles. Cap dels tres té, com a base acadèmica, for-
mació en arts escèniques. Per a ells, la matèria
primera de l’art són els materials arreplegats de
l’experiència en altres camps. Materials i habili-
tats físiques concretes amb les quals donen vida
a l’espectacle.

El Cisco, l’Anita i el Ramon, els tres perso-
natges de Ne me titere pas, conviden dinou per-
sones del públic a entrar en una caravana per pre-
senciar una obra breu de titelles per a adults –i
no només–. Val la pena satisfer la curiositat que
provoquen quan diuen que l’espectacle tindrà lloc
dins la caravana. Amb una estètica de campistes
dels anys seixanta, eliminen tota seriositat; serà
cosa de l’espectador passavolant confiar-hi o no.
Feu-ho.

La caravana és al mateix temps teatre i ob-
jecte teatral. Situats sobre una plataforma a la
part davantera, a la banda de fora, els titellaires
manipulen amb tiges des de dalt uns ninots de
l’estil dels Bonecos de Santo Aleixo, un tipus de

titelles de l’Alentejo, a Portugal, de moviment
ràpid, que es feien a l’aire lliure i que tractaven
en conya temes bíblics. Les dinou persones pre-
sencien l’obra des de dins de la roulotte, mirant
al castellet que hi ha encarat a la finestra del da-
vant. En el fons, és un joc en què el públic es veu
involucrat. Vint minuts en total, entre l’encate-
rinament previ, la presentació de l’obra i la ver-
sió estripada del sainet del segle XIX; després,
canvi de públic. És, netament, espectacle de
carrer.

La idea ve de quan Xesco Quadras va treba-
llar al Circ Cric, a la temporada 2004-2005. En-
cara que ell volia fer-hi titelles, el que feia era de
camioner, de muntador i de mosso de pista, i com
que en aquell moment no hi havia caravanes dis-
ponibles per a tots els treballadors del circ, se’n
va haver de comprar una. Ho va fer pensant a
utilitzar-la, més endavant, com a material escè-
nic. Al festival de Gavà del 2006 es va presentar
l’espectacle.

Com a titellaire, Xesco Quadras es va formar
amb Eugenio Navarro. Navarro li va cedir durant
una temporada el seu espectacle Trinoceria i du-
rant l’última programació del cicle Barribrossa li
va dirigir una escenificació de L’afrau, de Josep
Palau i Fabre, amb intervenció d’Ilu Sancho, que
es va representar al Museu Picasso.

Com que Lo sainet del senyor rector és un es-
pectacle ambulant, caldrà atrapar-lo al vol per on
passi: que se sàpiga, a mitjans d’agost serà a
Cardedeu i a començaments de setembre tornarà
a Tàrrega.

‘Lo sainet del senyor rector’. © Ilu Sancho




