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El món des d’una passarel·la
La Sala Muntaner recupera l’àcid muntatge ‘Fashion, feeling, music’

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

Narinanti és una jove companyia 
que transmet molt bones vibraci-
ons. Les dosis d’entusiasme, entrega 
i convicció en l’execució del treball 
d’aquests debutants intèrprets es 
posen de manifest en aquesta recu-
peració de Fashion, feeling, music, una 
obra de Lluís Hansen i Josep Maria 
Mestres que ja va tenir un notable 
èxit al Lliure de Gràcia l’any 1999.
 Onze anys després aquesta crea-
ció ha tornat a la Sala Muntaner, on 
estarà fins al mes d’agost, amb una 

versió reduïda i retocada. El primer 
muntatge de l’actor Iván Labanda 
no s’allunya de l’esperit de la prime-
ra versió: una comèdia àcida, surre-
alista i molt connectada amb l’actu-
alitat, fins al punt que la versió ori-
ginal girava al voltant dels mòbils 
mentre que la d’ara incideix en la in-
fluència que tenen les xarxes socials 
d’internet.
 El resultat de la posada en esce-
na de Labanda, responsable també 
de l’adaptació, està directament re-
lacionat amb l’energia no sempre 
controlada dels entusiastes actors. 
Hi ha situacions excessivament des-
bordades de tant gamberres i, per 
contra, altres més calmades a les 

quals els falta una millor dramatúr-
gia, sobretot quan es tracta d’expo-
sar situacions emocionalment cru-
els. Però juntament amb tot això hi 
ha paròdies molt ben trobades, com 
la d’aquest programa Viure l’amor en 
què s’exhibeixen els trucs per acon-
seguir que la carnassa de les situaci-
ons dramàtiques de les parelles es 
converteixin en recurs per guanyar 
audiència sense que importi la sort 
dels implicats. 

MODA I MÚSICA / Els personatges des-
filen per una passarel·la. La moda i 
la música s’utilitzen com una metà-
fora per satiritzar el funcionament 
d’una societat que actua d’acord 

Iván Labanda dirigeix 
aquesta desbordada 
adaptació de l’obra 
que va estrenar el Lliure

amb el que imposen determinats 
models de comportament. Set des-
inhibits intèrprets, als quals no els 
importa despullar-se o mostrar-se 
tan deixats anar com si sortissin a 
South Park, donen vida a les diferents 
històries.

SEXE, DROGA, ÈXIT / També hi aparei-
xen el sexe, els efectes de la droga i la 
conquista de l’èxit a qualsevol preu, 
i no hi falten a la cita un parat i una 
divertida prostituta que acaba do-
nant sentit a la vida d’un paraplè-
gic. Té força el personatge de Clau-
dio, intèrpret de la paròdica cançó 
Amo a Laura. Una sèrie de personat-
ges famosos ressalten en un cameo 
en vídeo la importància de l’obra 
del cantant. Espartac Peran, Cristi-
na Puig, Tomàs Molina, Manu Guix, 
Paco Mir, Carles Sans, Juan Antonio 
Bayona, Àngel Llàcer i Clara Segura 
reforcen així el treball de l’estimu-
lant repartiment. H

33 Una escena del muntatge.
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Carles Santos     
obrirà a ritme 
de circ el 
Temporada Alta 

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

El Canal, de Salt/
Girona, presentarà 11 
coproduccions per fer 
front a la retallada

N
i la rebaixa d’un 10% en 
el pressupost sembla al-
terar l’entusiasme de 
Salvador Sunyer, direc-

tor artístic d’El Canal, Centre d’Arts 
Escèniques Salt/Girona. Sunyer ho 
va mostrar ahir a l’Ateneu barcelo-
ní, on va presentar les seves 11 pro-
duccions per a la temporada 2010-
2011, la majoria integrades en el 
programa del Temporada Alta, que 
també dirigeix aquest actiu gestor 
cultural. Així, Sunyer va anunciar 
que Amarat, un espectacle de l’in-
classificable músic i creador Carles 
Santos sobre el món del circ obrirà 
el festival l’1 d’octubre.
 Aquesta reducció del pressupost 
(1.817.000 euros, 230.000 menys 
que en l’exercici anterior) es com-
pensa, segons Sunyer, amb les co-
produccions amb teatres d’aquí i 
europeus, com passa amb Murmu-
re des murs, de Victoria Thierrée-
Chaplin. La fórmula apareix com 
la sortida a aquests dies de crisi sen-
se que baixi la qualitat ni es perdi 
l’objectiu d’arribar al nombre de 
públic més alt possible. En aquest 
sentit, la programació incorpora 
una proposta per al públic famili-
ar (Operetta) i un altre de creació i 
dansa contemporània, com és «2», 
amb la parella formada per l’actor 
Eduard Fernández i el coreògraf 
Pep Ramis, de Mal Pelo.

 Al marge de Santos, El Canal ha 
convocat per a les seves producci-
ons altres directors de llarg recorre-
gut, com Joan Ollé i Lluís Pasqual, i 
altres de més joves, com Jordi Prat 
Coll i Jordi Vilches. Ollé crearà un 
espectacle a partir de l’obra de Joan 
Maragall, en la línia dels seus ante-
riors amb Estellés, Pla, Espriu i Ver-
daguer. Pasqual, mentrestant, diri-
girà una peça de Pinter, La celebra-
ció, que s’estrenarà a Salt i que es 
veurà al renovat Lliure de Gràcia. 
Serà, per tant, el retorn de Pasqual 
a l’històric local que ja va dirigir un 
any abans que rellevi Àlex Rigola 
en la direcció de l’actual Lliure.
 Rigola també estava cridat a di-
rigir Dues dones que ballen, però el 
retard en l’estrena de la nova obra 
de Benet i Jornet, a causa d’una 
operació  d’Anna Lizaran, ha obli-
gat a un canvi de director. Serà ara 
Xavier Albertí qui dirigirà Lizaran 
i Alícia Pérez. 

ÒPERA CÒMICA DE LORCA / Dins de l’ob-
jectiu d’arribar al nombre de pú-
blic més alt possible El Canal pre-
sentarà l’espectacle Lola, la comedi-
anta, un text de joventut de Lorca 
escrit com un llibret d’òpera còmi-
ca. La proposta, dirigida per Jordi 
Prat i amb coreografia de María 
Pagés, comptarà amb la música 
d’Ojos de Brujo i la seva cantant,  
Marina, hi participarà també com 
a actriu. H

Lluís Pasqual 
estrenarà un ‘pinter’, 
que es veurà després 
al Lliure de Gràcia

33 Carles Santos, músic genial i agosarat, tornarà al festival Temporada Alta amb un acostament al circ.

MIGUEL LORENZO

33Marina, ànima d’Ojos de Brujo, es desdobla com a actriu.

EL PERIÓDICO

La seu de Coma 
Cros, prevista per 
a finals del 2011

33 El Canal iniciarà després de 
l’estiu el seu quart any de vida i ho 
farà sense una seu on tenir un es-
pai d’exhibició propi, i mostrant 
les seves produccions al Teatre 
Municipal de Girona, a la sala La 
Planeta, també de Girona, i al Te-
atre de Salt. Les obres del pro-
jecte de la factoria Coma Cros, 
a Salt, està previst que s’acabin 
a finals del 2011, després que 
aquest mes l’ajuntament apro-
vi el projecte definitiu. La Unió 
Europea aporta el 60% del cost 
de la instal·lació cultural. Sunyer 
va recordar ahir que Coma Cros 
es concep com un espai de cre-
ació d’artistes, un laboratori es-
cènic, més que no pas com un 
teatre a l’ús, encara que dispo-
sarà d’un espai d’exhibició. I va 
posar l’exemple de Bèlgica i mo-
dels com el teatre públic Toneel-
huis, d’Anvers.

EL PROJECTE


