
(COLOR) - Pub: PERIODICO ND CATALAN  Doc: 07295M  Red: 60%  Ed: Primera EDICION  Cb: 00  Enviado por:  
Dia: 29/11/2007 - Hora: 00:39

espectaclesicult
DIJOUS

29 DE NOVEMBRE DEL 200772 el Periódico

rònicac

‘Ovni’, una
marcianada
inspirada en
la dura realitat

MARTA CERVERA
BARCELONA

El muntatge de Farrés
Brothers i Cia està cuidat
fins a l’últim detall

La història retrata
la vida d’una nena
que intenta ser feliç
malgrat els seus pares

Cla, una nena pèl-roja amb cues a
l’estil Pipi Calcesllargues, és la
protagonista d’Ovni, el muntatge
de titelles de Farrés Brothers i Cia
que diumenge passat va obrir la
segona temporada infantil del
Teatre Nacional de Catalunya. La
funció, recomanada per a nens a
partir de 6 anys però que pot ser
disfrutada per tota mena de
públic, pares i mares inclosos, re-
trata la vida d’una nena que està
a punt de fer 10 anys i que inten-
ta ser feliç malgrat els seus proge-
nitors.

El seu pare, un addicte a la te-
levisió –com molts nens d’avui
dia– la ignora. El mateix passa
amb la seva mare, que està més
pendent d’altres assumptes que
de jugar amb ella. Per sort, dos as-
trònoms que ho observen tot

amb el seu potent telescopi i un
extraterrestre ajudaran la nena a
superar les seves penes.

El muntatge de Farrés Brothers
està cuidat fins a l’últim detall,
especialment els imaginatius de-
corats que reprodueixen a dife-
rent escala el barri, la casa on ha-
bita la petita Cla. El mateix passa
amb els personatges, també a di-
ferent escala per adaptar-se a ca-
da set. Els actors que els manipu-
len no abusen del diàleg per ex-
plicar la història. Utilitzen la mú-
sica, algunes paraules i, sobretot,
el to de la veu per transmetre els
estats d’ànim dels personatges.
Aquesta opció potser no ajuda els
nens a captar el missatge amb
claredat.

Visualment és una delícia. L’es-
cassa hora de funció passa volant
i molts nens se’n van del teatre
imitant l’enganxós llenguatge de
l’extraterrestre.H
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33 Kiri Te Kanawa.

Kiri Te Kanawa, una
straussiana nata
La soprano maori no té la força d’altres temps
però manté els atributs que la van fer gran

Amb el lema de La música no fa di-
ferències, la soprano neozelandesa Ki-
ri Te Kanawa va brindar un recital
benèfic al Palau de la Música promo-
gut per Mutua Intercomarcal, l’enti-
tat que celebrava el seu 75è aniver-
sari i que va aprofitar per presentar
la seva Fundació Equipara, que vet-
llarà pels drets de les persones amb

discapacitat. Amb aquesta excusa
pujava a l’escenari una de les figures
més importants del panorama ope-
rístic de les últimes tres dècades, i
per això l’acte va adquirir caràcter
d’esdeveniment.

Amb una activitat cada vegada
més espaiada, la cantant maori, de
63 anys, presenta avui un estat vocal
que ja no enlluerna però que s’adiu
amb el seu moment professional. La
veu no té la força d’altres temps, és
cert, però segueix mantenint bona
part dels atributs que la van conver-

tir en un dels pesos pesants de la líri-
ca mundial; el timbre, cristal.lí –es-
pecialment a la zona mitjana de la
tessitura– i el fraseig, refinadíssim,
sempre amb aquella línia vocal pul-
cra i bella quan Te Kanawa la vesteix

d’aquests sons flotats tan marca de la
casa.

Acompanyada per Julian Rey-
nolds al piano –company de viatge
de luxe en tots els sentits–, la intèr-
pret va oferir un menú degustació
d’alguns autors que han brillat a
través del seu talent i va deixar clar
que hi ha poques veus que s’ajustin
tant al terreny mozartià i straussià
com la seva. També va resplendir en
l’apartat francès amb cançons de
Duparc i Poulenc, sempre tenyides
del seu elegant fraseig.

Amb el regust argentí de Guasta-
vino i Ginastera es va voler deixar
anar, encara que l’intent només li va
donar resultat a mitges –la seva ex-
quisidesa interpretativa no lliga gai-
re amb les cançons sud-americanes,
per molta tossuderia que hi posés–,
però sí que va convèncer en Puccini
i en dues generoses propines, espe-
cialment a Io son l’umile ancella, de
l’Adriana Lecouvreur, de Cilea, can-
tada amb tota l’ànima.H
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CÉSAR LÓPEZ ROSELL
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LUCIA FARAIG

33 Lina Lambert balla amb Francesc Luchetti a Saló Primavera.

La sala de ball és l’eix
central de la història
de cinc personatges
decadents

¿Em concedeix aquest ball?
Lurdes Barba dirigeix el muntatge de ‘Saló Primavera’, premiada obra de Lluïsa Cunillé i Paco Zarzoso,
que arriba a la Sala Muntaner després de la prometedora estrena al Festival Temporada Alta de Girona

D e Temporada Alta a la Sala
Muntaner. Saló Primavera,
obra de Lluïsa Cunillé i Paco

Zarzoso que ha obtingut el primer
premi Joaquim Masó de teatre de
text, ha començat amb bon peu a Gi-
rona el seu camí pels escenaris cata-
lans i arriba a Barcelona el dia 5. La
peça, dirigida per Lurdes Barba, té
com a eix de l’acció una sala de ball
que durant la seva accidentada vida
ha acollit diferents activitats –cine,
casa de cites d’alt estànding, hospi-
tal de guerra, seu del Partit Anar-
quista, presó i fins i tot bingo–. De
fet, el saló és tan protagonista com
les històries dels cinc personatges
que mostren les últimes alenades de
l’existència del local.

L’intens vermell de la sala, amb
uns grans sofàs encarats, tauletes ro-
dones on se serveixen les copes, una
pista de ball al centre i discretes tau-
les quadrades amb cadires i entre
ombres marquen la lectura escènica
d’aquesta obra. El marc és l’espai
adequat per poder desenvolupar,
des d’una escriptura sensible i iròni-
ca, el viatge existencial que fan els
protagonistes i la crònica d’un
temps passat que no sempre va ser
millor.

L’obra ens ajuda a recuperar la
memòria de moltes coses que s’han
viscut en aquest país, però també a
comprovar que els problemes que
s’hi expliquen segueixen vigents. To-
ta la trama està servida amb un hu-
mor entre surrealista i jocós que
convida a riure, però també a refle-
xionar sobre la condició humana i
l’aventura de sobreviure.

En aquest ambient decadent
transcorre la peripècia d’un expresi-
diari, cap de turc d’una xarxa d’esta-
fadors, que troba una feina de por-
ter de la sala (excel.lent Manel Due-
so). L’acompanya la clienta i tres ve-
gades reina del saló (una suggerent i
sensual Àurea Márquez), que se-
gueix esperant parella de ball entre
copa i copa; la mestressa (una con-
vincent Lina Lambert), obstinada a
endossar-li el local de l’Ajuntament;
la divertida cambrera anarquista
(Tilda Espluga), i l’alcalde corrupte
(un esplèndid Francesc Luchetti),
que desitja la patrona però molt
més el saló.

A l’obra sobretot s’hi reflecteix
com s’afronta el ball amb la realitat
més fosca. Són històries que giren al
compàs del saló, però que sempre
ens resulten pròximes. No hi falten
elements que contribueixen a la ne-
cessària potenciació del que és
políticament incorrecte, com el buit
i surrealista discurs d’Alfons de
Borbó abans de marxar cap a l’exili.
O girs musicals com la interpretació
del Cara al sol a ritme de txa-txa- txa.
Lurdes Barba troba el to de direcció
adequat per donar vida a un text
brillant, encara que al muntatge li
falta rodatge per acabar d’encaixar
les peces.H


