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Aturar el temps per estimar els que ens envolten, i no permetre que ningú ens robi el temps, és
el missatge que rebreu de MOMO, la nena que sap escoltar.
La companyia de teatre Anna Roca ha fet de "Momo" un espectacle fantàstic.
Fantàstica l’escenografa, la dramatúrgia, la interpretació i la direcció, la banda sonora, el
vestuari, l’atmosfera i el missatge.
Feia molt i molt de temps que una escenografa no em sorprenia tant.
Us ho intento explicar, no per aixafar-vos la guitarra, si no per què no us ho perdeu. Per què quan
us digui que és diferent, que és necessària, que és sorprenent us ho cregueu.
No espereu trobar un escenari, ni un pati de butaques. Imagineu una glorieta d’aquelles de plaça
de poble, on s’hi posava l’orquestra. Amb tres entrades i moltes obertures. Imagineu que sou
dins, com en un circ rodó, però petit i íntim. Dues fleres de bancs, una més alta que l’altre. Sou
dins, a sobre i a sota de l’espai escènic.
Aquí escoltareu la història d’històries, la de Momo, i la de Gigi. I us amoïnareu amb els homes
grisos.
Escoltareu com ho fa Momo amb tothom. Escoltareu la història d’aprendre a escoltar.
Michael Ende la va escriure el 1973 i la va titular “Momo o l'estranya història dels lladres de
temps i de la criatura que va tornar el temps robat als homes”. L’any següent guanyava el "Premi
de Literatura Adolescent d'Alemanya".
Momo, com el Petit Príncep o la Pippi Lamstrung, és un personatge molt especial que viu en un
espai poc convencional, al marge de la civilització. Són personatges “fora del temps”,
personatges que observen i proposen noves maneres d’actuar, d’enfrontar-se a la vida.
Tres actors interpreten tots els personatges de la història, combinats amb titelles i ombres.
Marta Rius, que a més n’ha fet la banda sonora, que interpreta en directe, Jordi Gilabert i Anna
Roca.
Voldria explicar-vos, també, com m’ha emocionat l’espectacle. Voldria “parlar”, però de fet,
surts de dins d’aquest impressionant espai (i aquí la impressió pren el seu sentit més literal de
deixar petjada) on viu Momo, surts, deia, volent escoltar.
“Escoltar” la història ha estat un plaer, com també ho ha estat “sentir-la” en tota la magnitud
de la paraula.
És cert que no és el mateix sentir que escoltar, com canten els actors, si fem servir l’accepció de
la paraula sentir com l’acció que fem mitjançant l’oïda, però si li donem al verb SENTIR altres
dimensions, us ben asseguro que a Momo sentim per la pell, pel cor i pel pensament.
Anna Roca i la seva companyia ens fan SENTIR en majúscules.
Momo dóna pistes de vida. Ens diu que tots ens podrem ajudar si ens expliquem els nostres
sentiments. Amb sinceritat, mirant-nos als ulls, fns i tot en silenci.
I ens adreça un missatge urgent: Fugim dels lladres del nostre temps, dels que no ens deixen
assaborir de les amistats, de les nostres famílies, dels llocs, del temps.
Aquest dissabte, 23 de maig, teniu dues oportunitats per dedicar el vostre valuós temps a
vosatlres mateixos. Als vostres flls. Seran a Olot, al Teatre Principal, a les 19 i a les 21h.
Carme Canet i Capeta
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El Born Centre Cultural desprèn història pels quatre costats. Documents, pedres i tot el llegat
són testimoni viu del que som i vam ser en un passat. Aquí, però, també hi ha espai per deixar
volar la imaginació i per aprendre de nosaltres mateixos, a través de la fcció. Una de les
propostes que s'hi han pogut veure és Momo, una adaptació del conte de Michael Ende i que la
companyia d'Anna Roca escenifca d'una forma lliure, didàctica i atrapant des del primer minut.
UN ESPAI ABANDONAT QUE TRANSMET PAU
Només arribar trobem una construcció espectacular (requereix un muntatge de 6 hores!) que et
trasllada a un bosc salvatge, un espai on tot pot ser possible, com assegura la mateixa Anna
Roca: "Tenia molt clar que volia un espai deixat, un espai abandonat, amb el públic a dins, i que
allà hi passés una història i així és com vam veure que havíem de fer Momo". Aquesta immersió,
ja de per si intensa, s'accentua amb l'arribada dels tres actors (la mateixa Anna Roca, Jordi
Gilabert i Marta Rius), que es desdoblen en múltiples personatges (Nino, Nicola, Bepo i Gigi; o en
els narradors de la mateixa història). Assistim a una funció que ens treu constants somriures i
que, alhora, ens remou quelcom més intern: la reflexió arriba com un cop sec als caps més
adults i com un joc innocent als dels nens, que es pregunten sobre l'amistat i la importància de
passar-s'ho bé.
ELS HOMES GRISOS I NOSALTRES MATEIXOS
En aquesta versió lliure, prenen importància els homes grisos. Sense desvetllar res, es tracta
d'una de les parts més intenses, tant pels recursos que utilitzen per mostrar aquests
personatges (cal ressaltar la importància dels materials que utilitzen i com els donen esperit i
ànima) com per la dinàmica que s'hi crea: "Tots tenim una mica la lluita aquesta contra els
nostres propis homes grisos". D'aquesta manera, la companyia d'Anna Roca posa en escena les
contradiccions i les pors que tenim nosaltres mateixos per cercar una fnestra, una escapatòria
molt senzilla, però que a vegades cal recordar: "Val la pena aturar-nos, respirar i gaudir del
nostre entorn". Una mica en la línia de la famosa pel·lícula Inside out, aquesta obra ens fa passar
per un espiral de sensacions i sentiments, positius i no tant, per aprofundir en allò que a vegades
no es veu a primera vista. Un espectacle complet i per a tota la família de veritat, d'aquells que
fan connectar diferents generacions al voltant d'un mateix tema, tan universal com és el pas del
temps i l'amistat.

