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Ivan Labanda
s’estrena com 
a director des 
d’una passarel·la

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

L’
actor Ivan Labanda s’ha 
fet un especial regal 
de 30 aniversari. Els va 
complir el dia 14, i dues 

setmanes després debuta com a di-
rector d’escena. Serà amb Fashion. Fe-
eling. Music., un muntatge que va es-
trenar el Lliure de Gràcia l’octubre 
del 1999 i que es re-
visa ara per prime-
ra vegada de la mà 
de l’actor. Labanda 
tutela el treball de 
set joves intèrprets, 
encara estudiants 
del Col·legi del Tea-
tre, els de la compa-
nyia Narinanti.
 Són principiants 
com ho van ser, en 
el seu moment, els 
protagonistes de 
l’original, un text 
de Lluís Hansen 
que va dirigir Josep 
Maria Mestres en 
un treball d’impro-
visacions que va significar la posa-
da de llarg de gent avui tan conegu-
da com Julio Manrique, Marta Mar-
co o Albert Triola. «Em va agradar 
molt. Tenia el llibret a casa i crec que 
és molt vigent», va recordar ahir La-
banda en la presentació de l’obra.
 Ell mateix s’ha encarregat de 
l’adaptació i actualització inevita-
bles. Manrique, Marco i companyia 
tenien, per exemple, una escena al 
voltant dels mòbils, absoluta nove-
tat el 1999. «L’hem enfocat cap a les 

xarxes socials en el sentit de com 
afecta la tecnologia les relacions in-
terpersonals», va dir.
 El món de la moda serveix com a 
metàfora per a una sàtira de les gran-
deses i misèries de la societat. Però 
l’obra es mou, a ritme trepidant, 
amb una voluntat d’entreteniment 
màxim. «Aquest context de la moda 
permet poder parlar i riure’t de tot 
sense problemes», va dir. Tant que va 
reconèixer que els ha mogut una ac-
titud gamberra, «a vegades molt in-
correcta, com la de South Park».
 L’actualització de Labanda tam-
bé  ha suposat una nova banda so-
nora, de la qual només s’ha mantin-

gut la cançó Querida 
Laura, emblemàtica 
de l’obra. Labanda 
ha apostat per una 
música electrònica 
i amb un tema prin-
cipal tan conegut i 
irònic com What 
a wonderful world. 
«Ara bé, l’obra no 
és un musical, pe-
rò la música és im-
prescindible», va 
subratllar.
 A més de la músi-
ca, el vídeo juga el 
seu paper amb ca-
meos de famosos, 
que s’interpreten a 

si mateixos, com els tricicles Paco Mir 
i Joan Gràcia, el cineasta Juan Anto-
nio Bayona i l’home del temps Tomàs 
Molina. I a l’hora de dissenyar el gla-
murós cartell, Labanda ho va tenir 
fàcil: el va encarregar al seu germà 
Jordi. Això sí, volia una model per-
fecta amb una petita tara, una tireta 
a la cara. H

‘Fashion. Feeling. 
Music.’ fa sàtira social 
a partir de la moda 
com a metàfora

33 El cartell de Jordi Labanda.

Fashion. Feeling. Music.
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En una sala d’espera d’un hospi-
tal es produeixen situacions molt 
propícies per teixir una obra tea-
tral. Allà, per exemple, es poden 
trobar tres desconeguts a qui, de 
sobte, els uneix alguna cosa. En un 
mateix accident de cotxe s’han vist 
implicats un familiar de cada un 
d’ells: una nena de 12 anys, una no-
ia de 29 i un adult de 56. A grans 
trets, aquest és l’argument de Les 
nenes no haurien de jugar a futbol, de 
Marta Buchaca, una dramaturga 
a l’alça, que s’estrena avui al Ver-
sus Teatre.
 Dir estrena és del tot exacte en 
el cas d’aquesta obra de «miste-
ri», com la defineix la seva autora, 
una de les tres protagonistes del 
projecte T6 del TNC. Un encàrrec 
de l’últim festival Grec va fer que 
Buchaca presentés aquest text en 
una sola actuació a La Cuina i amb 

assajos precipitats. No va caure, no 
obstant, en l’oblit. «És el millor que 
ha escrit Marta Buchaca», sentencia 
Ever Blanchet, el director del Versus, 
on farà temporada.

Nòvio, filla i mare

L’autora no ho diu, lògicament, pe-
rò hi ha una dada que ho pot corro-
borar. En contra del que acostuma 
a fer, el text que arriba al Versus és 
el mateix que es va sentir fa un any. 
«No hi he tocat ni una coma», con-
creta. La maduració ha arribat en 
qüestions d’interpretació, «ara hi 
ha moltes més capes», i de més de-
tall en l’escenografia i il·luminació. 
Borja Espinosa és el nòvio de la noia 
accidentada; Sara Espígul, la filla de 
l’adult, i Susanna Garachana, la ma-
re de la nena que estava a punt de ju-
gar un partit de futbol abans de tenir 
l’accident. D’aquí ve el títol.
 Són tres intèrprets que constru-

eixen sis personatges, els presents 
a la sala d’espera, pendents dels 
que estan ingressats. L’espectador, 
mentrestant, anirà desentranyant 
el misteri a poc a poc, a partir del 
que diuen, que no sempre té una 
lògica estricta. L’enigma del que fe-
ien les tres persones en un cotxe on 
no havien de ser s’acaba resolent. 
«Crec que de manera coherent i sa-
tisfactòria, més que a Perdidos», co-
menta la directora, que és una fan 
de la sèrie.
 Al marge del misteri, també hi 
ha situacions còmiques passades 
de voltes («no puc escriure sense hu-
mor», diu l’autora) en un muntat-
ge concebut a partir del treball ac-
toral. «És una història petita i amb 
una escenografia», diu Buchaca. 
Quatre cadires i poc més. H
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Marta Buchaca firma ‘Les nenes no haurien de jugar a futbol’, una història 

d’enigmes després d’un accident H L’obra transcorre en una sala d’espera

Misteri a l’estil de ‘Perdidos’

ESTRENA AL VERSUS D’UNA DRAMATURGA A L’ALÇA

Les nenes no haurien de jugar a futbol
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33 Taciturns 8 Borja Espinosa, Susanna Garachana i Sara Espígul són el nòvio, la mare i la filla.
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