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Alberto San Juan canta a la classe treballadora

riben del sud d’Espanya per treba-
llar a la Barcelona de principis del 
segle XX i que se sumaran “inevi-
tablement” a la lluita obrera. “La 
mateixa experiència de l’explotació 
els fa prendre consciència que en la 
societat hi ha una tensió entre inte-
ressos antagònics”, explica l’autor. 
Al llarg de l’obra, els dos protago-
nistes es reencarnaran en tres ge-
neracions diferents per travessar la 
Segona República, la fi de la dicta-

L’obra es tanca quan el concep-
te d’obrer manual amb granota 
blava i horari de fàbrica també 
s’extingeix, però San Juan afirma 
que la lluita de classes continua 
malgrat que el concepte no estigui 
de moda ni entre la classe treba-
lladora. “Hi ha hagut un treball 
molt laboriós, des que comença el 
segle del neoliberalisme fins als 
80, per part dels governs conser-
vadors i socialdemòcrates, per 
construir un gran decorat en què 
tots érem propietaris potencials, 
hi havia igualtat en l’accés a la pro-
pietat privada. S’ha revelat una 
gran mentida amb la crisi del 
2008, però els mecanismes d’ocul-
tació continuen funcionant i ens 
continuem aferrant al model cul-
tural fictici de l’anomenada classe 
mitjana: pensem que nosaltres 
som en una zona de relatiu con-
fort i que què hi farem, si hi ha po-
bres per sota”.  

Alberto San Juan es posiciona 
davant d’aquesta “batalla cultural 
permanent” i ho fa amb les eines del 
teatre polític. “És una batalla per 
aconseguir veure-hi amb claredat”, 
diu. Paradoxalment, l’escenari, el 
lloc de la ficció, pot ser el que millor 
reveli la realitat.e

Una escena de 
Mundo obrero 
(una historia 
de la clase 
trabajadora en 
España). SERGIO 

PARRA / TEATRE LLIURE

Arriba al Lliure ‘Mundo obrero’, una comèdia musical amb cançons de Santiago Auserón

ARTS ESCÈNIQUES

Una cosa no se li pot retreure a Al-
berto San Juan: compromís polític, 
tossuderia i honestedat ideològica. 
Des del 2012, després de l’etapa 
amb la companyia Animalario, va 
començar a escriure i dirigir espec-
tacles per indagar en la història po-
lítica contemporània. Va començar 
amb Autorretrato de un joven capi-
talista español, va continuar amb 
Ruz-Bárcenas (obra de Jordi Casa-
novas), després vindrien el retrat 
inclement d’El rey, Masacre i final-
ment Mundo obrero, que presenta 
al Teatre Lliure de Gràcia fins al 30 
de juny. “Tot es basa en la necessi-
tat, a poc a poc, d’anar desconeixent 
menys què som i què podem ser. No 
pretenc ensenyar res, sinó compar-
tir reflexions que mai dono per de-
finitives”, afirma Alberto San Juan, 
director d’aquesta producció del 
Teatro Español que es va estrenar 
a Madrid l’octubre passat. 

Mundo obrero (una historia de la 
clase trabajadora en España) se-
gueix la història d’amor del Luis 
(l’actor Luis Bermejo) i la Pilar ( Pi-
lar Gómez), dos immigrants que ar-
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Això no ho havia viscut!

ria i, fent estranyes preguntes sobre 
els hostes que han d’arribar o els que 
ja hi són, explora el misteri del temps. 
La seva inquietant presència, el seu in-
terrogatori inquisitorial i les seves te-
ories pertorben els hostes i l’hostale-
ra sense que sàpiguen gaire bé per què. 

L’enigma embolcalla aquest teatre 
d’idees d’ambició filosòfica que apro-
fundeix en una temàtica propera a 
Sergi Belbel, si ens atenim a obres 
com El temps de Plank i A la Toscana. 
Sobre una arquitectura dramàtica de 
caràcter molt clàssic i d’indubtable 
eficàcia, el millor Belbel aixeca una 
funció tan precisa en el ritme, els mo-
viments i les intencions com en la 
magnífica, per creïble i sentida, fei-
na de Lluís Soler, Míriam Alamany, 
Sílvia Bel, Jordi Banacolocha, Roc Es-
quius i l’esmentat Martínez en un 
idoni espai escènic de Max Glaenzel. 
Esplèndid.e 

‘Això ja ho he viscut’ BIBLIOTECA DE CATA-
LUNYA 112 DE JUNY 

El misteri de què es el 
temps ha ocupat els filò-
sofs des de fa mil·lennis, 
perquè s’hi amaga no tan 
sols el de la vida de l’ésser 

humà sinó el de l’univers. El tema, 
adobat per la teoria de la relativitat, el 
Big Bang, la física quàntica i la teoria 
del caos, ha donat arguments a no-
vel·les i pel·lícules i constitueix el ne-
xe d’unió de l’anomenada trilogia del 
temps del dramaturg britànic J.B. 
Priestley (1894-1984). Tot i que, a di-
ferència de les altres dues (Cantona-
da perillosa i El temps i els Conway), 
a Això ja ho he viscut no hi ha salts 
temporals, és en aquesta que s’estre-
na ara entre nosaltres on es planteja 
de manera més clara la teoria de la re-
currència del filòsof rus Uspenski, 
que advoca per la repetició eterna de 
la vida en petits canvis. I d’aquí el déjà 
vu que tothom ha sentit algun cop, ai-
xí com alguns dels personatges. 

Un professor alemany es planta en 
un idíl·lic hotel rural de la vella Angla-
terra amb la idea de comprovar la se-
va teoria i fins i tot veure si pot canvi-
ar el passat. El doctor Görtler, a qui do-
na vida un superb Carles Martínez, és 
el motor d’aquesta enigmàtica histò-
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dura, la mobilització social, la vic-
tòria socialista i la fi del moviment 
obrer clàssic amb la crisi. També hi 
apareixeran personatges històrics, 
de Francesc Ferrer i Guàrdia a Ma-
nuel Fraga, però sobretot Alberto 
San Juan i Lola Botello hi interpre-
ten gent anònima. Aquest recorre-
gut té una forma dramatúrgica de 
comèdia musical, “festiva i alegre”, 
precisa, amb vuit cançons originals 
de Santiago Auserón.  

BITO CELS
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‘Mundo Obrero’ el primer musical de Alberto San
Juan, arriba al Lliure de Gràcia
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Des d’aquest dijous i fins al 30 de juny, la seu del Lliure de Gràcia acull Mundo obrero: una historia

de la clase obrera trabajadora en España, una original aposta teatral que combina la comèdia

musical i la història de la lluita marxista a l’Estat espanyol.

L’espectacle ressegueix la vida de dos enamorats, Pilar i Luis, a través dels temps i diverses

reencarnacions, en un viatge emotiu i punyent pel moviment obrer espanyol i la cerca de

l’emancipació personal. Un viatge amb consciència de classe que començarà amb l’inevitable

migració del camp a la ciutat i amb la creació del moviment obrer a principis del segle XX.

La història continuarà amb l’efervescència social de la República, passarà pels anys foscos de la Guerra

Civil i la dictadura, i per la Transició, fins a l’arribada de la democràcia i el neoliberalisme actual. Fins i

tot, l’obra fa un petit homenatge a diversos espais barcelonins que van marcar la lluita de classes els

anys 20 com el Cafè La Tranquildad, a l’avinguda Paral·lel 69, lloc històric de reunió dels activistes

arnarcosindicalistes i l’Escola Moderna de Francesc Ferrer.

Darrere d’aquesta proposta, està Alberto San Juan, creador, director i intèrpret de Mundo

obrero, que continua amb tenacitat analitzant la història d’Espanya com ha fet en les seves darreres

creacions.
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L’espectacle forma part d’una sèrie d’obres teatrals que “parlen de la nostra història política

contemporània” i que va començar el 2012 amb Autorretratro de un joven capitalista español,

seguida de Ruz-Bárcenas, d’El Rey (que va representar-se a l’Espai Lliure la temporada 15/16) i

de Masacre. “Mundo obrero es la més optimista de totes elles i té un final feliç”, ha afegit San

Juan.

Mundo obrero és, a més, la primera vegada que Alberto San Juan dirigeix teatre musical.  El director

aposta per la música en directe sobre l’escena i afirma que “és un recurs narratiu més per

convertir una història en emoció, en espectacle teatral, i m’encanta”.

Més enllà de San Juan, completen l’elenc de personatges de l’espectacle: Luis Bermejo (Premi

Ercilla de Teatre 2018 a l’Actor Revelació), Lola Botello i Pilar Gómez. Els dies 21, 22 a la tarda, 26 i

27, Gonzalo Cunill substituirà Alberto San Juan, y aquest a Luis Bermejo. La música, tota original,

corre a càrrec de Santiago Auserón.

Mundo obrero es va estrenar el 4 d’octubre del 2019 al Teatro Español de Madrid i es va presentar

el 15 de novembre al festival Temporada Alta, dins de la seva gira espanyola que finalitzarà el

novembre d’aquest any.
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Mateo Feijóo tiene debilidad por la compa-
ñíaCircoInteriorBrutodesdequeseacercópor
primeravezasu localdeLavapiéshacecasidos
décadas. Su radicalidad vanguardista y su ac-
titud crítica cautivaron al actual director del
Centro de Artes Vivas de Matadero, aparte
de a varios centenares de acólitos que convir-
tieronaestaformaciónenunareferenciadecul-
todentrodelundergroundmadrileño.Poreso le
ha abierto un hueco esta temporada para que
muestren una llamativa propuesta en torno a
Así habló Zaratustra (desde este viernes, 14).

A priori, un texto así es irrepresentable con
forma escénica. Pero fue precisamente el reto
que suponía lo que les espoleó.“Nietzsche se
enfrentó a verdaderos abismos intelectuales
y personales escribiendo este conjunto de vi-
sionesqueprefiguranycriticanalhumanomo-
derno y reclaman el su-
perhumano por venir. Y
mientras seabismaba,per-
día la cabeza”, explican a
El Cultural desde Circo
Interior Bruto (no pode-
mos atribuir las declara-
ciones a ninguno de sus
miembros porque prefie-
ran expresarse así, en blo-
que, acreditando el carác-
ter horizontal que prevalece en el grupo). “En
escena podrán verse los 60 capítulos de la obra
original,pasadospornuestro filtrocircense, in-
terior y bruto”, añaden.

En este montaje se mantienen fieles al
código escénico que acuñaron en sus experi-
mentales orígenes, conectando el teatro, la
poesía, el happening y el arte en acción. “En
1999 nos juntamos con escasas ideas precon-
cebidas. No somos actores, no somos bailari-
nes, no somos cantantes… Para los escénicos

solemos ser demasiado artistas y para los per-

formers, demasiado teatreros. Mantenemos
unas estéticas pobres, una poética del objeto
común yde lamagiade lonormal.Somosunas
señorasy señores mayoresenescenahaciendo
lo quepodría serhechocasiporcualquiera.En
Zaratustra nos hemos autoimpuesto una serie
de restricciones formales que nos sirven para
seguir explorando”, aclaran.

El CIB estuvo en activo hasta 2005, año
enelquesedisolvieron, siguiendocadaunode
sus doce miembros fundadores su propio ca-
mino, aunque Rafael Lamata y Jaime Vallau-
re ya habían fundado en 2000 Los Torreznos.
El año pasado, sin embargo, se reunieron de
nuevo para armar una pieza performativa en
laPradilloapartirdePrometeo encadenadodeEs-
quilo. “De aquel encuentro brotó el impulso

paraseguirnavegando jun-
tos. Nuestras vidas, como
las de la mayoría de la gen-
te,estánmuchomás llenas
(¿podríamos decir coloni-
zadas?) que hace 20 años
cuando empezamos, pero
hemos consensuado que
unencuentroal añoesalgo
que nos podemos permi-
tir”. Así que seguirán en el

futuromoldeandoespectáculosbajoselloCIB.
Confían en que sus aventuras sigan desper-
tando interés en el público, al que creen más
preparado para asimilar y disfrutar de sus in-
genios: “Quizá ahora hay más ciudadanía crí-
tica y receptiva, pero esto no es algo definiti-
vo, sino que hay que cuidarlo y educarlo. En
el CIB no hacemos cosas solo para entendi-
dos. Tenemos mucha curiosidad por ver cómo
responderán los asistentes a la función al viaje
mental que se les propone”. A. OJEDA

“NIETZSCHE SE ENFRENTÓ

A VERDADEROS ABISMOS

INTELECTUALES. Y MIEN-

TRAS SE ABISMABA,

PERDÍA LA CABEZA”. CIB

James Rhodes (Londres, 1975)
se ha convertido en un fenóme-
no social. Su expansiva perso-
nalidad, que ha mostrado sin ta-
búes en España (donde reside),
sus conciertos como acreditado
pianista y la publicación de los
abusos que sufrió durante su in-
fancia en Instrumental (2015) y
Fugas (2017), memorias publi-
cadas por Blackie Books, han
hecho que el teatro y el cine –a
finales de año llega a la cartelera
un filme dirigido por James
Marsh y protagonizado por An-
drew Garfield– se interesen por
su peripecia existencial.

El próximo miércoles, 19, el
Teatre Lliure estrena, con dra-
maturgia y dirección de Iván
Morales, un montaje basado en
la primera parte de su autobio-
grafía, el volumen en el que re-
fleja más descarnadamente su
pasado y las cicatrices que le de-
jaron, además del bálsamo que
supuso su dedicación a la mú-
sica. Instrumental, protagonizada
por Quim Ávila, cuenta con la
asesoría de Vicki Bernadet, di-
rectora de la fundación que lle-
va su nombre.

Fue hace dos años cuando el
Lliure propuso a Morales mon-
tarlo en forma de monólogo:
“Entendí que era el momento
de hablar de abuso, y no de ma-
nera tangencial, como ya hici-
mos con Jo mai o Cleòpatra. Esta
vez teníamos que poner el pro-
blema en un lugar central. Tam-
bién es la historia de un super-
viviente gracias al poder mágico
de la música. Pero no es el es-
pectáculo del dolor o la épica de
la supervivencia sino del poder
que tiene el arte para hacernos
sentir menos solos”. J .L .REJAS

4 6 E L C U L T U R A L 1 4 - 6 - 2 0 1 9

E S C E N A R I O S T E A T R O

Instrumental

salta a escena

La radicalidad de

Nietzsche en Matadero
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Siete mujeres de más de 80 años interpretan a 

Julieta en el Festival Grec 
REDACCIÓN 13/06/2019 14:47 

Barcelona, 13 jun (EFE).- Ochenta y seis años es la media de edad de las siete mujeres que 

interpretan a Julieta en "Càsting Giuletta", la obra de teatro comunitario que el director Juan 

Carlos Martel estrenará en el Festival Grec el 18 de julio y que después abrirá la temporada del 

Teatre Lliure. 

Con esta pieza, Martel aborda "el concepto de amor" y lo hace "con las personas que más saben 

sobre este tema: la gente mayor", ha señalado este jueves el director en rueda de prensa. 

Para ello, Martel contactó hace meses con la Fundació Amics de la Gent Gran, quienes le 

ayudaron a iniciar este viaje teatral que finalmente ha emprendido "con siete mujeres, porque el 

género femenino siempre ha sido el más menospreciado en temas de amor, de la misma manera 

que se menosprecia la vejez". 

 

"La obra es un 'casting' en el que se están buscado personas que puedan interpretar el papel de 

Julieta de Shakespeare", ha explicado el dramaturgo Marc Artigau. 

A todos los espectadores se les entrega un número a la entrada de la sala y, en principio, pueden 

ser llamados al escenario para defender su capacidad para interpretar a Julieta. 

Los autores no han desvelado si harán participar al público, pero quien seguro que saldrá a escena 

desde las gradas serán las siete actrices no profesionales con las que Martel trabaja desde hace 

tiempo. 

"El proceso de producción del teatro comunitario es más largo que el convencional porque lleva 

tiempo descubrir las capacidades de cada uno y tomar confianza, pero el resultado puede ser 

igualmente profesional si la obra consigue que los espectadores se olviden por un momento de si 

mismos, compartan con los intérpretes y se emocionen", ha dicho Martel. 

 

En esta búsqueda de la profesionalidad y la calidad del teatro comunitario, Martel ha contado con 

dos actrices profesionales que acompañan sobre las tablas a las no profesionales y un equipo de 

gente joven que "ha entablado un diálogo intergeneracional muy interesante". 

"Hablar de amor con estas mujeres ayuda a comprender como el amor mueve el mundo -ha dicho 

Martel-, porque lo que mueve el mundo no es sólo el amor pasional, hay muchos otros amores". 

Así, por ejemplo, el gran amor de María Dolores López es su perro y el de Genoveva Garriga su 

madre, ha avanzado Martel. 

La obra también habla de la vejez porque "la sociedad tiende a arrinconar a la gente mayor, sin 

darse cuenta de que tienen mucho que decir". 

 

"Càsting Giuletta" es "una obra de teatro que cumple su función como tal y a la que no hay que 

tratar con la condescendencia con la que injustamente se suele tratar el teatro comunitario". 

"Además, es un proyecto educativo, porque todos estamos aprendiendo mucho y el espectador 

también puede aprender, porque las mujeres implicadas están viviendo con mucha ilusión el 

proyecto, algo muy importante porque está demostrado que si hay objetivos, ganas de aprender y 

capacidad de emocionarse, se vive más y mejor", ha añadido el director de la Fundació Amics de 

la Gent Gran, Albert Quiles. 

Tras su representación en el marco del Teatre Grec, la obra abrirá la programación del Tetre 

Lliure, del que Martel es el nuevo director, porque "entra plenamente en la filosofía de la 

declaración de intenciones que hice cuando accedí al cargo, ya que la educación y el contacto con 

la sociedad es básico" en esta nueva etapa, ha concluido. EFE 
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Una escena 
de «Las 

muchísimas», 
espectáculo de  

Mariantònia 
Oliver que pone a 

bailar a mujeres 
de 62 y 76 años

Carlos Sala - Barcelona

El festival presenta su 
programa de teatro 
social dando voz a  
colectivos silenciados, 
como la tercera edad

Mientras esperaba a realizar su 

prueba de ingreso al Institut del 

Teatre, Juan Carlos Martel Ba-

yod, actual director del Teatre 

Lliure, presenció una desagrada-

ble escena que le quedaría mar-

cada para siempre. Una aspirante 

a actriz, de prácticamente 40 años, 

se situó en el centro del escenario 

y dijo que había preparado un 

monólogo de «Romeo y Julieta», 

de William Shakespearear. El di-

rector encargado de valorar a los 

aspirantes, se levantó al instante 

y con desprecio le dijo a aquella 

chica que cómo se le ocurría pre-

parar un monólogo de Julieta, 

una chica de 15 años. La actriz 

quedó muda y no pudo reaccio-

nar. No hubo monólogo. «Fue una 

experiencia traumática», recono-

ce el director del Lliure

Desde ese día, Martel Bayod se 

pregunta ¿por qué la edad tenía 

que determinar la posibilidad de 

explicar una historia? Entonces 

no pudo hacer nada, pero ahora 

ha decidido que ya es hora de co-

rregir aquella injusticia. Bajo 

esta premisa, el Festival Grec 

acoge del 18 al 20 de julio «Càsting 

Giulietta», un espectáculo cuyas 

actrices tienen una media de edad 

Estrellas inesperadas en el Grec
de 86 años y que hablan del amor 

en mayúsculas, pero desde la 

perspectiva del tiempo y de la 

experiencia. 

Bajo dramaturgia de Marc 

Artigau, la obra sube a escena a 

siete actrices amateurs de más de 

80 años que simularán participar 

en un cásting para encontrar a 

una nueva Julieta en la icónica 

tragedia shakespiriana. A partir 

de aquí empezarán a hablar de su 

propia experiencia del amor. 

«Buscamos cuestionar los tópi-

cos del amor romántico e ir más 

allá. Hay mujeres que hablan de 

su madre, no de ninguna relación 

amorosa, o incluso de su perro, 

dejando claro que el amor tiene 

muchas formas y todas son váli-

das», señala Martel Bayod.

El espectáculo se ha llevado 

acabo gracias a la colaboración 

de Fundació Amics de la Gent 

Gran. «Al principio nos dio miedo 

pensando si serían capaces de 

hacerlo, pero hemos visto que les 

ha dado una nueva vida a estas 

mujeres que tienen muchas cosas 

que contar», aseguraAlbert Quí-

lez, responsable de la fundación. 

El proceso de ensayos ha sido 

largo, pero el resultado ha sido 

sorprendente y el espectáculo 

abrirá en septiembre la nueva 

temporada del Lliure.

La voz de la gente de la tercera 

edad será la gran protagonista de 

los espectáculos de carácter so-

cial y comunitario del próximo 

Grec. Dentro de este programa, 

por ejemplo, destaca el montaje 

«Las muchísimas», de Mariantò-

nia Oliver. El Mercat de les Flors 

acogerá el 29 y 30 de julio un es-

pectáculo que subirá a escena a 

17 mujeres, de entre 62 y 76 años, 

en una coreografía sugerente 

llena de  color, sin complejos, y 

mucha magia. Desde un centro 

de creación en Mallorca, el espec-

táculo ha crecido hasta iniciar 

una gira que convertirá en estas 

mujeres en casi profesionales.

Una con jóvenes
Gente de tercera edad también 

son parte del elenco de «Oi Néoi 

(Els nous)», espectáculo de Cons-

tanza Brncic y Albert Tola que 

une a jóvenes del Raval y Poble 

Sec, recién aterrizados a la ciu-

dad, con gente mayor para hacer-

les hablar entre sí, aunque sea a 

partir del movimiento. El Centre 

de Cultura Contemporània de 

Barcelona (CCCB) acogerá del 19 

al 21 de julio un montaje que in-

tentará refl exionar sobre lo que 

signifi ca ser nuevo. «Vemos como 

se puede ser nuevo, joven, de 

muchas maneras», dice Brncic.

En primer término, fotografía promocional de «Càsting Giulietta» y a su lado un momento intergeneracional de «Oi Néoi (Els nous)»

GREC

AGENDA

4-6/07/19
«Art i Part» La 
gente de los 
barrios Besòs, 
Gòtic y Poble-sec 
suben a escena lo 
que han 
trabajado 
durante los 
últimos meses en 
un ejemplo de 
creación 
comunitaria. 
      
18-20/07
«Càsting 
Giulietta» iJuan 
Carlos Martel 
Bayod dirige a 
siete aspirantes a 
Julieta de 86 
años para hablar 
del amor y sus 
consecuencias en 
el Teatre Lliure.

19-21/07
«Oi Néoi (Els 
nous)» 
Constanza Brncic 
y Albert Tola 
llevan al CCCB un 
espectáculo  con 
jóvenes 
inmigrantes y 
personas de la 
tercera edad para 
hablar de lo que 
signifi ca ser 
nuevo.

29-30/07
«Las 
muchísimas» 
Mariantònia 
Oliver trae desde 
Mallorca al 
Mercat de les 
Flors su 
coreografía con 
mujeres de la 
tercera edad.

7LA RAZÓN  •  Viernes. 14 de junio de 2019
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en què l’acció comença amb
una reunió familiar el 1919,
fa un salt desolador de divuit
anys cap al futur en inici-
ar-se el segon acte i, en el ter-
cer, torna cap a un escenari
inicial que ja no podem veure
amb els mateixos ulls.

Es pot aturar la tragèdia?
Priestley també és, per cert,
l’autor de la cèlebre Truca
un inspector que va diri-
gir al Goya de manera no-
table Josep Maria Pou. I en
la qual el misteriós inspec-
tor del títol es presenta a una

llar molt benestant per tal
d’investigar una mort amb
molts culpables; només al
final d’aquest text que ens
recorda alhora el pensa-
ment polític d’un autor que
sempre es va situar molt a
l’esquerra, defugint la de-

magògia, sabrem que en
realitat l’inspector estava
anunciant allò que encara no
havia esdevingut.
Una mica com ho farà

també un dels hostes de la
pensió rural en què trans-
corre l’acció d’aquesta altra

T TEATRRRRE

Sou d’aquelles persones que
aspiren a viure intensament
ancorades en el present,
preveient alhora al màxim
com serà el futur i tenint
sempre molt en compte les
lliçons del passat? Doncs
aneu-vos fent a la idea que
potser aquesta divisió
imaginària que establim
entre present, futur i pas-
sat és completament il·lusò-
ria, i que el temps en realitat
no segueix en absolut l’ordre
cronològic que li atribuïm.
Una percepció que, vista

amb ulls contemporanis,
tenim força més assimilada
que quan la va començar a
defensar, fa cosa d’un segle,
el soldat, enginyer i filò-
sof J.W. Dunne, convençut,
alhora, del caràcter precogni-
tiu dels somnis. I una relativi-
tat que l’autor J.B. Priestley
–mestre inqüestionable del
teatre britànic del segle XX i
gran admirador de les teo-
ries de Dunne– va visualitzar
també als escenaris amb les
seves aclamades Time Plays,
entre les quals es troba l’obra
que ara dirigeix Sergi Bel-
bel. O aquella altra sensaci-
onal El temps i els Conway,

RAMON OLIVER

El temps que ja havia vingut
BELBEL I PRIESTEY PROVOQUEN UN ‘DÉJÀ VU’ ESCÈNIC I LA PERLA 29 TRANSFORMA LA BIBLIOTECA DE CATALUNYA EN HOTELET

Patrocini:

Amb el suport de:

Amb la col·laboració de:

A b l t dAmb el suport de

Amb la col·laboració de:Amb la col·laboració de:

El Club de Cultur a

RROMIPEN
El viatge de la música gitana
IDEAT PER: Sergi Rodríguez López-Ros
AUTORIA i DRAMATÚRGIA: Sebastián Porras Soto
POSADA EN ESCENA: Ester Nadal Pubill

21 i 22 DE JUNY
Una producció del Teatre Akadèmia

Voleu sabermés coses d’aquesta
obra de teatre? Seguiu les
instruccions que detallem al sumari!

Al plàcid interior d’aquesta pensió de l’Anglaterra dels anys trenta, la sensació de ‘déjà vu’ serà constant. FOTO: BITO CELS



26

ON BARCELONA — 14 DE JUNY DEL 2019

M I R A R

teatre

NO SOM 
RACISTES... 
¿O SÍ?
La dramaturga Denise Duncan llueix 
a ‘Negrata de merda’ una excel·lent 
escriptura teatral en un muntatge  
del Teatre Tantarantana que fomenta 
la reflexió sobre els microracismes 
de la vida quotidiana

E 
l títol, explícit d’allò més, ho diu tot: Ne-
grata de merda. Queden prou clares les 
intencions de la dramaturga i directo-
ra costa-riquenya, resident a Barcelo-
na, Denise Duncan. Desplega al Tanta-
rantana un catàleg que ens posa davant 
d’una qüestió preocupant: aquests mi-
croracismes quotidians, les petites ac-
tituds, que són els fonaments d’un pro-
blema molt més greu: racisme pur i dur. 
De pare negre i mare blanca, Duncan és 
una jove mestissa que sap de què par-
la. Es va educar en una escola on ella 
era l’única no blanca. 
 Negrata de merda parteix, només 

L’INSULT D’UNA NENA  
A UN COMPANY, UN FILL 

ADOPTAT, SACSEJA LA VIDA 
DELS SEUS PARES

això, d’un referent clar: Un déu salvatge, 
de la dramaturga francesa Yasmina Re-
za, que després del seu èxit teatral a tot 
el món va comptar també amb una ver-
sió cinematogràfica de Roman Polanski. 
A les dues peces, un conflicte entre dos 
nens sacseja la convivència dels seus 
progenitors i obre la capsa dels trons. 
 El Nick, un nen africà adoptat de 5 
anys, arriba a casa un dia molt afectat 
perquè la seva companya Anna l’ha 
anomenat «negrata de merda». El Pol i 
l’Andrea, els seus pares, es posen en 
contacte amb els de l’Anna, el Joan i la 
Laura, i exigeixen una reparació en for-
ma de disculpa. Una cosa que sembla 
una insignificança es converteix en un 
embolic que creix i creix. Els al·ludits el 
 tanquen dient que són «coses de cria -
tures». Els afectats no es conformen i 
demanen més. Fins al punt que fins i 
tot una periodista s’hi interessa per a un 
reportatge de denúncia. 

Negrata de merda 
Teatre Tantarantana 
Autoria i direcció 

Denise Duncan  
Repartiment 

Dani Arrebola, Catalina 
Calvo, Ana Ferran, 
Salvador Miralles,  
Mar Pawlowsky 

Fins al 16 de juny 
Des d’11 €

© El Periódico de Catalunya. Tots els drets reservats.
Aquesta publicació és per a ús exclusivament privat i es prohibeix la seva reproducció, distribució, transformació i ús per a press-clipping.
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 Aquest atractiu plantejament sobre el racisme arri-
ba en un pack en el qual s’aborden altres temes: 
l’adopció, la precarietat laboral o les relacions de pare-
lla. I també aquesta zona de confort ètic que busquen 
algunes actituds solidàries. El públic és a quatre ban-
des al mateix escenari, convertit en un quadrilàter on 
se succeeixen les escenes, algunes fins i tot assalts per 
la vehemència dels arguments. En aquest espai gaire-
bé nu, amb bones ràfegues sonores en les transicions, 
els cinc intèrprets, a un pam de l’espectador, compo-
nen un quadro que se segueix sempre amb interès. 
 I això passa perquè Duncan mostra un excel·lent 
pols teatral en la seva escriptura, tant en la definició 
de personatges com de les situacions. Ho aconsegueix 
a partir d’una economia de llenguatge i precisió que 

EL+
L’escriptura ben 
perfilada de Denise 
Duncan, unida a la seva 
dinàmica direcció.

EL-
El personatge de  
la periodista sembla 
forçat i l’escena final 
gairebé innecessària.

revelen categoria d’excel·lent drama-
turga. Malgrat el seu plantejament re-
flexiu, Duncan també sap jugar el to de 
comèdia. A la casella del deure de Ne-
grata de merda es pot ressenyar algun 
personatge forçat en la trama, el de la 
periodista, un altre potser una mique-
ta estereotipat, el del repel·lent pare de 
l’Anna, o una escena final irrellevant. 
 Són mínimes objeccions per a una 
obra que compta amb un repartiment 
ben greixat. I és que Negrata de merda, en 
definitiva, té característiques perquè el 
seu recorregut vagi més enllà de l’admi-
rable projecte El Cicló del Tantarantana.–

© El Periódico de Catalunya. Tots els drets reservats.
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Cultura 

Juan José Alonso Millán, 
se nos acabó la risa

El dramaturgo y guionista de cine y televisión, que ha fallecido a los 82 años,  deja un gran 
legado a la cultura: desde el teatro al cine, pasando por la televisión y la ópera

CONNIE G. SANTOS

Juan José 
Alonso Millán, 
que trabajó 
con todos 
los grandes 
actores, ha 
sido uno de 
los autores 
teatrales más 
prolífi cos. 
Fue uno de los 
colaboradores 
de LA RAZÓN

RAÚL LOSÁNEZ - MADRID

«Aquí viene el crítico», 
decíaQ cuando me 
veía aparecer en el 

programa de radio en el que am-
bos colaborábamos. «Te leí el otro 
día. Me extraña que escribas esas 
cosas porque ya no regalan jamo-
nes por hablar bien de una obra, 
¿no?». Juan José Alonso Millán 
(1936-2019) era tremendamente 
divertido. Y eso que afectaba 
cierta seriedad en su relación con 
la gente si desconfi aba de alguno 
de los presentes, lo cual podía 
ocurrir con relativa frecuencia. 
Pero, más tarde o más temprano, 
se revelaba como era: ingenioso 
y muy, muy irónico; hasta tal 
punto que a él mismo le costaba 
contener la risa inmediatamente 
después de haber elogiado a al-
guien o algo que, en realidad, no 
creía que fuera gran cosa. No se 
tomaba en serio ni a sí mismo. O, 
mejor dicho, no se tomaba en se-
rio nada que no fuese verdadera-
mente esencial, lo cual decía 
mucho de su humildad creativa. 
Por eso parecía tan anárquico, 
tan caótico; por su absoluta des-
preocupación de lo que no fuese 
importante. Y él, a sí mismo, no 
se incluía nunca en esa categoría. 
«He hecho muchas comedias, sí; 
pero que sean buenas… solo unas 
pocas», confesaba abiertamente 
cuando alguien trataba de alabar 
su prolija carrera.  

Ciertamente, fueran buenas, 
malas o regulares, no parece 
despreciable en ningún caso ha-
ber llegado a contar 115 estrenos 
teatrales, a los que hay que sumar 
sus abundantes guiones de cine, 
algunos convertidos en emble-
máticos títulos de la época del 
landismo y el destape, como «No 
desearás al vecino del quinto» 
(1970), «Los novios de mi mujer» 
(1972) o «Historia de “S”» (1979); 
y otros en gamberras y populares 
comedias de los años 80, como  
«Cristóbal Colón, de ofi cio... des-
cubridor» (1982) o «Juana la 
loca... de vez en cuando» (1983). 
«Yo he hecho auténticos bodrios», 
me decía un día dejando que su 
estrábica mirada tendiera un 
puente imposible entre el pasado 
lejano y el presente. «He hecho 
comedias con gente que no sabía 

actuar y musicales con gente que 
no sabía cantar», afi rmaba rien-
do. Una vez más, se estaba quitan-
do importancia y escamoteaba 
sus verdaderos logros; lo que no 
decía era que, además, había 
trabajado con algunos de los ar-
tistas más aplaudidos del siglo 
XX; gente que sí sabía hacer bien 
lo que hacía: Rafaela Aparicio, 
José Sazatornil, Mari Carmen 
Prendes, Amparo Baró, Lina 
Morgan, Ismael Merlo, Antonio 
Ozores, Concha Velasco, Víctor 
Valverde, Fernando Fernán Gó-
mez, Analía Gadé, Manuel 
Alexandre, Amparo Soler Leal, 
Pedro Osinaga… La lista es inter-
minable. Tal vez por eso se queja-
ba ya en los últimos tiempos de 
que «no hay ya primeros artistas; 
ni siquiera hay verdaderos acto-
res de comedia», decía. 

Las obras más sentidas
Alonso Millán sabía lo que era un 
buen actor de comedia porque los 
había conocido a todos, algo com-
prensible si tenemos en cuenta 
que en los años 60, por ejemplo, 
había estrenado tres, cuatro y 
hasta cinco títulos         –como 
ocurrió concretamente en 1967– 
por año. De esa década son «Las 
señoras primero», «Mayores con 
reparos», «La vil seducción», «El 

alma se serena» y, por supuesto, 
«El cianuro ¿solo o con leche?». 
Estrenada en 1963 por primera 
vez, llevada luego a las tablas en 
numerosas ocasiones y adaptada 
también al cine y a la televisión, 
era la obra de la que el autor se 
sentía, sin duda, más orgulloso, 
aquella que siempre salvaba en 
primer lugar de su propia e inmi-
sericorde quema, la pieza en cuyo 
disparatado humor se advertía 
mejor la huella nunca oculta de 
Mihura, de Jardiel o Azcona. 

Durante los años 70 y 80, Alon-
so Millán siguió estrenando co-
medias a buen ritmo. «Esto es un 
atraco», «Capullito de alhelí» o 
«Juegos de sociedad» son algunos 
de los títulos destacados de aque-
lla época. Ya en los 90, la nueva 
estética teatral y los nuevos veri-
cuetos que iba tomando el humor 
sobre las tablas hicieron que la 
llama de su éxito empezara a de-
crecer, para extinguirse en la 
primera década del nuevo siglo. 
Él, que tenía muy claro que «el 
teatro se hace siempre para el 
público», había empezado a per-
der el suyo; así, con exquisita ele-
gancia,  dejó descansando su plu-
ma en el tintero, a la espera de una 
oportunidad que no llegó para 
toparse con «algún productor al 
que le guste la comedia». 

Conviene recordar, o quizá no olvidar 
nunca, que, como leyó López Rubio en su 
discurso de entrada en la Real Academia 
Española, además de la Generación del 27, 
la de los escritores y poetas, existía otra 
formada por los «descubridores del 
humor». En su caso, Juan José Alonso 
Millán fue uno de ellos. No hay más que 
recordar un título como «El cianuro solo o 
con leche» para incluirle en ese club. 
Repasando datos de su vida he descubierto 
que tenía inscritos en la Sociedad General 
de Autores, de la que fue presidente, más de 
350 obras , entre teatro y guiones. Y no se 
quedó solo en ese género, fue un creador 
prolífi co que también rodó series y dirigió 
los primeros e incipientes musicales que 
llegaban en los 70 a Madrid, obras como 
«¡Oh, Calcuta!» y «Annie». Nada se le ponía 
por delante y hacía gala de un humor fi no 
con un punto de mala leche. La primera vez 
que vino a verme yo estrenaba un Jardiel, 
«Angelina o el honor de un brigadier». Fue 
una tarde cualquiera de un día cualquiera. 
Al acabar se acercó a mí, y me dijo: «Vaya, 
veo que estás aprendiendo a dirigir». Así 
era. La comedia no es un género fácil, todo 
lo contrario, ni menor. Y él la hizo. Y la hizo 
como se debía hacer.

JUAN CARLOS PÉREZ DE LA FUENTE

COMEDIA BIEN HECHA

Gran legado artístico

En sus obras teatrales 
destacó en el terreno de la 
comedia, llegando a estrenar 
hasta 115, entre ellas «El cianuro 
¿solo o con leche?», que quizá 
consideró como la mejor de su 
producción, «La vil seducción», 
«El alma se serena» y «Las 
señoras primero».

 Los guiones de cine que  
salieron de su mano fueron 
abundantes. Lo ponen d 
emanifi esto títulos de los 80 
como «Juana la loca... de vez en 
cuando», «Cristóbal Colón de 
ofi cio... descubridor». 

Alonso Millán aportó al 
su trabajo al mundo de las 
series de televisión con «¡Que 
usted lo mate bien!», «Casa 
para dos» o «Humor 5 estre-
llas», en la que trabajó con 
Juanito Navarro y Quique 
Camoiras.

También dirigió musicales  
–de hecho fue un pionero en el 
género–, entre los que fi guran 
el revolucionario «¡Oh, 
Calcuta!», «Annie», «My fair 
lady», «El mago de Oz» y la 
ópera «Don Pasquale», de 
Donizetti.
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JULIO BRAVO 

MADRID 

Juan José Alonso Millán habría cumpli-
do 83 años el próximo día 22; un ictus 
que padeció hace unos días y que obli-
gó a su hospitalización le ha impedido 
hacerlo. Llevaba varios años alejado de 
los escenarios –su último estreno data 
de 2006–, pero fue, en el teatro español 
de los años sesenta y setenta, y básica-
mente en la comedia, uno de sus prin-
cipales protagonistas: «Escribo para la 
gente que entiende el teatro como un 
rito, que se arregla para ver una obra», 
decía en una entrevista publicada en 
ABC en 1990. 

Juan José Alonso Millán nació en Ma-
drid en 1936, apenas un mes antes del 
estallido de la Guerra Civil. Comenzó 
su trayectoria teatral en la universidad, 

que tan fecunda resultaría para la es-
cena española. Llegó a dirigir el TEU 
(Teatro Español Universitario) y explo-
tó su vena humorística, además de en 
los escenarios, en revistas como «La 
Codorniz». 

En 1959 estrenó en el teatro de la Co-
media de Barcelona su primera función, 
«Las señoras primero». Tres años más 
tarde, con motivo de su estreno en Ma-
drid, el crítico Alfredo Marqueríe escri-
bía: «Está Alonso Millán –juventud ar-
dorosa– en la línea de los que quieren 
saltar por encima del tópico y del habi-
tual conformismo y poner en el teatro, 
y en la medida de sus fuerzas, imagina-
ción desbordante y soplo de fantasía (...) 
Lo mismo que en las piezas humorísti-
cas anteriores de Alonso Millán, e inde-
pendientemente de que se halle en un 
camino de natural tanteo y vacilación, 
dada su envidiable juventud, adverti-
mos en “Las señoras, primero” la hue-
lla de un autor nuevo, que huye de la fra-
se hecha y de la senda trillada y que quie-
re hacer reír a los espectadores –y lo 
consigue– con procedimientos que en 
nada se parecen a los trucos y trampas 
del viejo y polvoriento estilo». 

Humor español 
En los siguientes años Juan José Alon-
so Millán se consolidó como uno de los 
principales seguidores de la estela de 
Enrique Jardiel Poncela, Tono, Llopis o 
Miguel Mihura: estrenó títulos tan pro-
metedores como «El cianuro..., ¿solo o 
con leche?» (1963), «Mayores con repa-
ros» (1965), «Pecados conyugales» 
(1966), «¡Ay, infeliz de la que nace her-
mosa!» (1968) –galardonada con el pre-
mio María Rolland–; y, especialmente, 
«Juegos de sociedad» (1970), una obra 
de tintes dramáticos y una sutil carga 
de crítica social. «Esa tuvo buena críti-
ca –recordaba en una entrevista con 
Ana Diosdado en 1988–, y le gustó mu-
cho al público». 

Más de sesenta comedias dejó escri-
tas Juan José Alonso Millán, al que la 

crítica le reprochó su viraje hacia un 
teatro más burgués, más comercial, un 
término del que él no renegaba en ab-
soluto, sino más bien al contrario. «Tra-
to de que mis obras resulten comercia-
les; en teatro hay que ser práctico e in-
mediato, no valen los experimentos 
como en poesía o novela. Además, mis 
logros los consigo sin subvención, pues 
el ministerio no considera mis obras 
como parte de la cultura española». 

Aunque su éxito popular a lo largo 
de cerca de treinta años fue extraordi-
nario, Alonso Millán decía que ser au-
tor dramático en España no era nego-
cio. «Apenas hay cuatro o cinco que vi-
van verdaderamente solo de escribir. 
No hay tan pocos ni en el tenis ni en el 

golf, que son oficios más individuales». 
Y consecuente con esta afirmación, el 
dramaturgo cultivó también el guion 
cinematográfico y televisivo –de su plu-
ma nació «No desearás al vecino del 
quinto», durante años la película espa-
ñola más vista– y fue también produc-
tor y empresario: reformó los teatros 
Barceló y Martín, en Madrid, y puso en 
pie producciones de comedias musica-
les como «Annie» o «My fair lady». Ocu-
pó distintos cargos institucionales –al-
guno de ellos no exento de polémica– 
y fue presidente de la SGAE durante 
once años, entre 1982 y 1993 

Pero Alonso Millán fue, sobre todo, 
un hombre de teatro. Y como tal lo re-
cordaba ayer en Twitter el productor 
Enrique Cornejo: «Otro eslabón im-
portantísimo de una época teatral que 
nos deja. Creador del Café Teatro Mu-
sical en la inolvidable La Fontana, el 
humor inteligente formó parte de su 
visión sobre la sociedad. Numerosas 
actrices y actores surgieron de sus re-
partos. Lo lamento». 

Sus mejores comedias

 «El cianuro..., ¿solo           
o con leche?» 
Se estrenó el 7 de junio de 1963 en 
el Teatro Beatriz de Madrid

 Juegos de sociedad 
Estrenada el 18 de septiembre    
de 1970 en el desaparecido  
Teatro Goya de Madrid

 Mayores con reparos 
Fernando Fernán Gómez y Analía 
Gadé la estrenaron en el Teatro 
Reina Victoria de Madrid en 1965

 Se vuelve a llevar              
la guerra larga  
Estrenada en el teatro Benavente 
de Madrid el 21 de febrero de 1974

ABC 
Juan José Alonso Millán

Muere Alonso Millán, 
memoria de una época 
del teatro español
∑ El dramaturgo fue  

uno de los autores 
fundamentales  
de nuestra comedia

Productor y empresario 
Además de dramaturgo, 
Alonso Millán produjo 
varios musicales y presidió 
la SGAE durante once años

SERVIELCO, S.L.

El Consejo de Administración, y en su nombre el presidente del

Consejo de Administración D. Jorge Francés Ramón, convocan

a los señores socios de la sociedad Servielco S.L. a la Junta

General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en

Barcelona, calle Viladomat, 89-95 tienda 3 el próximo día 30 de

junio 2019 a las 11 horas para tratar los asuntos contenidos en

el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de presidente y secretario de la Junta.

Segundo.- Presentación y sometimiento a la decisión de la Junta

de las cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados

de los ejercicios correspondientes a los años 2015, 2016, 2017

y 2018 cuyos períodos van desde el 1 de enero hasta el 31 de

diciembre de cada uno de dichos años.

Tercero.- Análisis y aprobación, si procede, de dichas cuentas

anuales y de la propuesta de distribución de resultados

presentados por la administración de la sociedad para dichos

ejercicios.

Cuarto.- Lectura y en su caso aprobación y irma del Acta por

la propia Junta.

Los socios cuentan con el derecho de información recogido

en el art.196 de la Ley de Sociedades de Capital. Además de

conformidad con lo establecido en el art. 272 de la LSC, se re-

cuerda el derecho que corresponde a los accionistas de solicitar

y obtener de forma inmediata y gratuita de parte de la Sociedad

los documentos sometidos a la aprobación de la junta, que están

a su disposición en el domicilio social de la sociedad.

Barcelona, 23 de mayo de 2019.- Presidente del Consejo de

Administración, Jorge Francés Ramón.

abc.es/cultura
 JUEVES, 13 DE JUNIO DE 2019 ABC54 CULTURA
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Salzburgo,
el gran teatro
del mundo
La ciudad de Mozart se prepara para

celebrar los 100 años de su Festival,

prestigioso encuentro con la música –a

punto de comenzar una nueva edición–

que abre su programación a géneros

como la ópera, el teatro y la danza.

(C
)

T
O

U
R

IS
M

U
S

S
A

L
Z

B
U

R
G

De las calles de Innsbruck a
lasdeSalzburgo,por lasqueflu-
yennotasmusicalesdesdehace
siglos. Lleva la sal en sus raí-
ces y la creatividad en el ADN.
Cuna de Mozart, escenario de
Sonrisas y lágrimas y refugio de
Stefan Zweig, de ella dijo el
productor y director de teatro
y cine austríaco, Max Reinhard,
que “la ciudad entera es un es-
cenario”.Franqueada por mon-
tañas, parques y lagos, en su
recintosegestaunode losacon-
tecimientos más importantes
de música y teatro de todo el
mundo, el Festival de Salzbur-
go, que este año arranca su pro-
gramación el 20 de julio. Una
combinación de ópera, drama-
turgia y conciertos que en 2020

celebrará sus cien años de exis-
tencia. Para festejar su primer
siglo, la ciudad ha puesto en
marcha un programa de acti-
vidades que integran danza,
jazz, circo contemporáneo y
eventos literarios que se cele-
brarán a lo largo del próximo
año, con el festival de verano
comogran epicentro. Junto a él,
destaca Ines Wizany (responsa-
ble del Turismo de la ciudad),
“el acontecimiento estelar será
la exposición regional en el
Salzburg Museum, El Gran Te-

atro del Mundo. 100 años del Fes-

tival de Salzburgo”, una muestra
que, abierta hasta octubre de
2020, recorre la historia del cer-
tamen desde sus inicios hasta
nuestros días. Fundado por Ri-
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chard Strauss, Hugo von Hof-
mannsthal y el citado Reinhard
en el seno del Castillo de Le-
opoldskron – donde Robert
Wisedirigió a JulieAndrews en
1964 en su famosa película–,
fue un 22 de agosto de 1920
cuando arrancó la andadura del
festival con la obra Jedermann

en la Plaza de la Catedral.

BAILE DE ANTORCHAS

Desde entonces, el verano en
Salzburgo es sinónimo de es-
pectáculo. Todo está ya a pun-
to para la edición de este año.
Un total de 199 espectáculos
pasarán por algunos de sus es-
cenarios más emblemáticos
comolaEscueladeEquitación,
con sus arcos tallados en la roca,

la Gran Casa del Festival, in-
augurada en 1960, o la moder-
na Casa para Mozart.

La inauguración se realiza-
rá con el espectáculo gratuito
del Baile de las Antorchas. Más
de cien parejas de diferentes
grupos folclóricos iluminarán la
Plaza de la Resistencia, tra-
zando trece figuras que des-
tacarán en la oscuridad de la
noche. No faltará, como es tra-
dicional, Jedermann, la histo-
ria de Hofmannsthal que se ha
consolidado como la pieza más
importante del festival. Volve-
rá con sus catorce representa-
ciones a la Plaza de la Catedral,
esta vez protagonizada por To-
bias Moretti en el papel princi-
pal y con la incorporación de
Valery Tscheplanowa como
Buhlschaft.

Además, el festival acogerá
cinco estrenos de ópera: Idome-

neo de Mozart, Edipo, de Geor-
ge Enescu, Medea, de Cheru-
bini, Simon Boccanegra, de
Verdi, y Orfeo en los infiernos,

de Offenbach. Repetirán Ce-
cilia Bartoli en Alcina de Hän-
del, después de su participa-
ción en el Festival de
Pentecostés (también en Salz-
burgo), y la Orquesta Filarmó-
nica de Viena con la reposición
de Salomé de Strauss, bajo la di-
rección de Franz Welser-Möst.

Las visitas guiadas “detrás
del telón” y las Siemens No-
chesdelFestivaldestacan tam-
bién en este cartel que conme-
morará,de lamanodeRiccardo
Muti, el 30 aniversario del fa-
llecimientodeHerbertvonKa-
rajan y dedicará su concierto
Ouverture spirituelle a la temá-
tica del dolor y del lamento.

Como contrapunto, antes
de sus grandes óperas y sus in-
vitados de gala, Salzburgo re-
cordará, con el Sommerszene
de danza y teatro vanguardis-

ESTATUA DE MOZART EN SALZBURGO. ARRIBA, CONCIERTO EN

LA ESCUELA ECUESTRE Y UNA DE LAS PROYECCIONES DEL

FESTIVAL DE MÚSICA CON LA FORTALEZA AL FONDO
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AUSTRIA
SALZBURGO

Arte y naturaleza con-

vierten Salzburgo en un

gran escenario abierto

también a las expresio-

nes más vanguardistas
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ta, por qué es conocida como
la ciudad de los festivales.
Performances, instalaciones,
cine y conciertos son algunas
disciplinas que se escenifi-
carán en sus salas, con un pro-
grama de 15 producciones
que se desarrollará del 17 al
29 de junio.

ENTRE LAGOS Y GALERÍAS

Patrimonio Cultural de la
UNESCO gracias a su casco
antiguo, una de las grandes ba-
zas de la ciudad es su capaci-
dad de fusión entre naturale-
za y cultura. “En pocos lugares
–recuerda la responsable de tu-
rismo– puedes encontrar tanto
verde en la misma ciudad: par-

ques, montañas y alrededores
con más de 70 lagos naturales
en la zona de Salzkammergut”.

En su plano más artístico,
con más de cincuenta galerías
de arte, entre las que figura
Thaddaeus Ropac, Leica o Fo-
tohof, Salzburgo reabre al pú-
blico el museo de su Fortale-
za –“el monumento más
importante y simbólico de la
ciudad”, precisa– con una
muestra que reúne los mejores
objetos de la colección Medie-
val del Salburg Museum. De la
Edad Media al futuro, la ciu-
dad celebra también el hito
histórico de la llegada del hom-
bre a la Luna, que cumple en
julio medio siglo, con una ex-

posición, Fly me to the Moon,
en el Museo de Arte Moder-
no Mönchsberg. Este evento
centra su recorrido temático en
la “fascinación por la luna”
desde Galileo hasta las últimas
instalaciones multimedia.
Mientras que el otro gran es-
cenario de arte, el Salzburg
Museum, será el centro de tres
nuevas exposiciones: De Ber-

nini hasta Rubens, ya inagurada,
Faistauer, Schiele, Harta,... uni-

dos por la pintura, en colabo-
ración con la galería austriaca
Belvedere, y la serie Moving

Portraits, de la fotógrafa y ci-
neasta Gudrun Kemsa de
Düsseldorf.

El arte se asoma también
a la calle con el proyecto Walk

of Modern Art, una iniciativa de
Salzburg Foundation que ofre-
ce la posibilidad de visitar en el
casco histórico de la ciudad ca-
torce obras de varios artistas de
proyección internacional, en-
tre los que figuran Marina
Abramovic, Jaume Plensa o
Anthony Cragg. Esta expe-
riencia, de acceso gratuito,
puede enriquecerse con la vi-
sita al Parque Würth de Escul-

turas, en el Castillo Arenberg,
o al Parque del Castillo Hell-
brunn. Pero además, recuer-

da Wizany, “en Salzburgo se
celebra a Mozart siempre y en
todas partes”. Dos museos,
una orquesta, fundada en
1841, la Universidad y el aero-
puerto, una plaza, un café, una
pasarela y hasta los chocola-
tes llevan su nombre. “En el
apartado musical destaca tam-
bién el famoso festival Mo-

zartwoche, que abre nuestro ca-
lendario cultural cada año
alrededor de la fecha de naci-
miento del compositor, el 27
de enero”. También hay con-
ciertos durante todos los me-
ses del año en diversos lugares
de la ciudad “como el restau-
rante más antiguo de Europa
central, el Stiftskulinarium St.
Peter, el palacio de Mirabell
o la Fortaleza”.

Cuando la temporada ter-
mina, Salzburgo no cierra el te-
lón. LaFiestade Inviernoen el
ParqueVolksgartendedicadaal
circo contemporáneo, las jor-
nadas Performance y el festival
Aspekte en primavera, los fes-
tivales de Hip Hop y el Dia-
loge de la Fundación Mozar-
teum en otoño, son algunos de
los eventos culturales que re-
cuerdanqueen laciudad de los
escenarios la música nunca se
para. MARTA AILOUTI

La ciudad ofrece la posibilidad

de descubrir todos sus rinco-

nes con la tarjeta Salburg Card,

válida, como la de Innsbruck, por 24, 48 y 72 horas. En-

tre sus ventajas, incluye el acceso gratuito a las atrac-

ciones turísticas o museos y el uso de transporte pú-

blico, además del funicular de la Fortaleza, el teleférico

de la montaña Untersberg, el ascensor al Mönchs-

berg y el tour en barco por el río Salzach. Para más

información: www.salzburg.info, www.salzburgmu-

seum.at y www.museumdermoderne.at

AUSTRIA
SALZBURGO

LA SALZBURG

FOUNDATION

(IZQ.) Y EL

MUSEO DE ARTE

MODERNO (C
)
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Todo
Salzburgo
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culturacultura i oci

El valor de la música d’arrel 
 

DIVENDRES, DISSABTE I DIUMENGE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 

El 39è Festival Internacional de Músi-
ca Popular i Tradicional de Vilanova i 

la Geltrú reivindica la qualitat de la 
música d’arrel amb un cartell que reu-
neix el bo i millor del panorama nacio-
nal i internacional, com ara l’Amster-
dam Klezmer Band, que actua aques-
ta mitjanit, l’eslovè Magnifico, el basc 

Karlos Subijana, Carla Cabero, gua-
nyadora del SONS de la Mediterrània 

2018, i el sempre l’imprescindible 
Miquel Gil.

Música gratis al port  
 

DISSABTE I DIUMENGE 
BARCELONA 

El Maremagnum Fest celebra una nova 
edició a Barcelona aquest cap de set-

mana amb Mishima com a cap de cartell 
i un reguitzell d’artistes com  ara Jana 

Sirés, que viatja del folk a l’electrònica, 
i Paula Valls, que presenta el seu inti-

mista I am. El festival del centre comer-
cial Maremagnum és gratuït i també 
hi actuaran Ramon Mirabet, Mavica, 

que interpretarà temes de l’EP Gone, i 
Intana, amb temes del seu segon disc, 

A plan of us. 

DIVENDRES, DISSABTE, DIUMENGE

Les pallasses surten al carrer 
 

DIVENDRES, DISSABTE I DIUMENGE 
SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA 

Sant Esteve de Palautordera torna a ser 
un festí d’humor fins diumenge amb les 
artistes que participen en el VI Festival 
de Pallasses que organitza el Circ Cric. 
El final de festa promet ser antològic: 

totes les pallasses participants sortiran 
al carrer diumenge al migdia per pre-

sentar Grease: Acachús, Demontupla-
yer, una creació coral que defineixen 
com una “versió pallassística i furtiva” 

del musical protagonitzat per John 
Travolta i Olivia Newton-John.

40 anys del Taller de Músics 
 

DISSABTE  
BARCELONA 

El Taller de Músics celebra el 40è ani-
versari recuperant aquest dissabte les 
12 Hores de Jazz a la Ronda de Sant An-

toni de Barcelona que s’havien fet als 
anys 80. En aquesta festa gratuïta que 
començarà a les 12 del migdia hi partici-

paran més de 120 artistes. Entre d’al-
tres, hi actuaran Andrea Motis & Joan 

Chamorro Group, Monique Makon & Ori-
ginal Jazz Orquestra, Micaela Chalmeta 

Big Band, Sara Terraza & The Black 
Sheep i A Free K. 

Bons dissenys en família  
 

DIUMENGE 
BARCELONA 

¿La percepció dels objectes quotidians 
canvia al llarg dels anys? ¿Als nens tam-
bé els semblen bons el dissenys que els 
adults aprecien? El FAD proposa dins la 

Barcelona Design Week una activitat fa-
miliar al Disseny Hub, on petits i grans 

poden avaluar diversos objectes quoti-
dians i puntuar-los per separat. Al final 

de la jornada s’analitzaran els resultats i 
també es podrà veure si els objectes 

compleixen els requisits dels 10 princi-
pis del bon disseny de Dieter Rams.

▲
 

▲

▲
 

▲

MANOLO GARCÍA

PREMI EUROPEU A HARQUITECTES   
El despatx Harquitectes segueix tenint ressò gràcies a la seva 
renovació del Centre Cívic Lleialtat Santsenca: ahir a la nit 
van rebre un dels premis europeus d’intervenció en el 
patrimoni que atorga l’Agrupació d’Arquitectes per a la 
Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic 
(AADIPA) perquè la seva intervenció, segons el jurat, “manté 
l’esperit original de l’edifici” amb una arquitectura “sensible” 
i “compromesa amb la sostenibilitat”. En la categoria de 

Tres pel·lícules 
recents que 
viatgen pels EUA

‘American honey’ 
A diferència del disc Western 
stars de Springsteen, a la pel·lí-
cula American honey (2016) An-
drea Arnold s’enfronta a un pre-
sent conflictiu a través del viatge 
d’una colla de desheretats de la 
classe obrera, com els oblidats de 
Buñuel però amb furgoneta. 
Amb llibertat, però sense ro-
manticisme. 

A propòsit de  
‘Western stars’

‘Comanchería’  
En aquesta pel·lícula del 2016 de 
David Mackenzie el viatge és do-
ble: un és el camí que recorren 
els protagonistes per atracar uns 
bancs en diferents llocs de Te-
xas, i l’altre és un viatge per la 
restitució de la dignitat. Atra-
quen el banc que vol embargar-
los la casa. Springsteen en podria 
haver fet una cançó.

‘The miseducation of 
Cameron Post’ 
Ambientada el 1993, aquesta 
pel·lícula dirigida per Desiree 
Akhavan el 2018 funciona com a 
premonició de l’onada repressi-
va de l’era Trump. La protago-
nista és enviada a un centre de 
reeducació per corregir la seva  
homosexualitat. Aquí la carrete-
ra és la possibilitat d’una fugida, 
com en discos anteriors del Boss.

divulgació van ser premiades Montserrat Villaverde i Laida 
Memba Ikuga pel projecte Patrimoni Guinea 2020, perquè és 
“un model participatiu, multidisciplinari, integral i 
reproduïble” per valoritzar el patrimoni. En aquesta edició el 
jurat va atorgar un premi especial de restauració a l’estudi 
belga Ma2 Project per l’edifici art nouveau Maison Saint Cyr, 
a Brussel·les, i també van ser premiades la plaça Skanderberg, 
a Tirana, i el pla especial de protecció i rehabilitació del 
centre històric de Liérganes (Cantàbria).
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El districte de Sants-Montju-
ïc bull d’activitat, aquest cap
de setmana, per celebrar el
150è aniversari del barri del
Poble-sec. A l’avinguda del
Paral·lel, entre Radas i Tapi-
oles, trobareu la 29aMostra
d’Entitats, que oferirà con-
certs, mostres de ball i de tea-
tre, activitats esportives i ta-
llers per als més petits (15/6,
de 10 a 20.30h).

Per sobre del nivell del mar
Si pugeu a lamuntanya, veu-
reu com els Castellers del
Poble-sec, el Club Atlètic
Running i el Club ArcMont-
juïc han organitzat una dia-
da d’activitats al castell de
Montjuïc. Us hi esperen amb
castells, tir amb arc i la mú-
sica de Che Sudaka i DJ Par-
tisana (15/6, de 9.30 a 23h). A

més, es farà el primerCros de
laMuntanya deMontjuïc,
que recorrerà els espais verds
amb proves per a infants i
adults (15/6, 9.30h).

+ RECOMANEM

Agenda

AVINGUDA RIERA DE CASSOLES
Gràcies a la iniciativa popular,

Barcelona ha recuperat l’avingu-

da de la Riera de Cassoles (fins

ara, avinguda del Príncep d’Astú-

ries). Demà dissabte, es farà una

festa per celebrar la remodelació

i el canvi de nom d’aquest espai,

amb activitats com una cercavila

popular, tallers infantils, una ex-

posició de fotografies antigues de

l’avinguda de la Riera de Cassoles

i un aperitiu popular. 15/6, DE 10

A 14H. PREU: GRATUÏT.

• Barcelona.cat/sarria-santgervasi

FIRA D’ART COMUNITARI
El Casal de Barri de Trinitat Nova

acull la primera edició de la Fira

d’Art, Cultura, Creació i Comunitat

(FACC&COM), un espai onmostrar

les expressions d’art i cultura

popular en clau comunitària que

sorgeixen als diversos barris de

la ciutat. Es farà, entre d’altres,

unmural participatiu i hi haurà

exposicions, taules rodones i

tallers. GARBÍ, 3. DEL 19 AL 22/6 I

DEL 26 AL 29/6. GRATUÏT.

• Barcelona.cat/noubarris

PERSONES REFUGIADES
Dijous vinent, 20 de juny, se cele-

bra el DiaMundial de les Persones

Refugiades. Barcelona s’avança

a aquesta jornada amb un seguit

d’activitats ludicoreivindicatives

que tindran lloc diumenge, 16 de

juny, a la llera del Parc Fluvial del

Besòs, costat Santa Coloma de

Gramenet. Podreu participar en

tallers i jocs, es farà un còmic en viu

i hi hauràmúsica en directe.

16/6, D’11 A 20H. PREU: GRATUÏT.

• Barcelona.cat/ciutatrefugi

BARCELONA ÉS DISSENY
Ja està en marxa la 14a edició de

la Barcelona Design Week, amb

un centenar d’activitats –confe-

rències, exposicions, festes, pre-

mis, tallers, etc.– perquè gaudiu

del disseny i la creativitat que hi

ha a la ciutat. A més, s’estrena la

iniciativa Disseny en Diagonal, un

recorregut d’activitats al llarg dels

dotze quilòmetres de l’avinguda

Diagonal. PL. DE LES GLÒRIES,

37-38. DEL 12 AL 19/6. CONSULTEU

ACTIVITATS, HORARIS I PREUS.

• Barcelonadesignweek.com

MOSTRA D’ENTITATS I ACTIVITATS AL CASTELL

Montjuïc actiu

Preparats per veure ballar
l’ou? A partir del dijous 20 de
juny, Barcelona s’engalana per
celebrar elCorpus Christi i,
com és tradició, podreu recór-
rer claustres, patis i jardins de
la ciutat per veure l’ou com
balla als brolladors, guarnits
per a l’ocasió ambmotius flo-
rals i cireres. El pati del Palau
del Marquès de Llió, el jardí
del MuseuMarítim i el claus-
tre de la catedral de Barcelona
són alguns d’aquests espais
que obriran les portes. En-
guany, com a novetat, l’Asso-
ciació Cultural Joan Ama-
des prepara diverses rutes
guiades que us descobriran
els edificis patrimonials de la
Barcelona Vella on s’organitza
l’ou com balla (cal inscripció).

Flors i més flors
També trobareu catifes
florals en espais habituals i
en nous escenaris, com l’atri

de la parròquia de Sant Ra-
mon de Penyafort i el pati del
Palau Nadal. La Casa dels
Entremesos és un altre cen-
tre neuràlgic de l’efemèride,
amb una catifa floral i exposi-

cions dedicades a la imatgeria
festiva. De fet, podreu con-
templar el Seguici Popular
de Barcelona (gegants, besti-
ari i balls) a l’ajuntament fins
al dia 23 de juny, quan sortirà

al carrer ambmotiu de la Pro-
cessó de Corpus.

Continuem de festa als barris
En paral·lel, se celebren fes-
tes majors en alguns distric-
tes de la ciutat, amb activitats
de caire tradicional, concerts,
àpats populars i balls. Mol-
tes comencen aquest cap de
setmana: Fort Pienc (del 13
al 26/6), Can Baró (del 14 al
16/6), La Verneda (15 i 16/6),
Can Peguera i Turó de la
Peira (del 14 al 23/6) iVall
d’Hebron (del 15 al 24/6). A
la Via Trajana i a La Pau,
la festa començarà la setma-
na que ve (18 al 30/6), men-
tre que a la Font de la Guatlla
s’acaba diumenge.

BARCELONA ES PREPARA PER AL CORPUSMENTRE CONTINUEN LES FESTESMAJORS EN ALGUNS BARRIS

L’ou torna a ballar per Corpus

FESTIVITAT DEL CORPUS

DIVERSOS ESPAIS. DEL 20 AL 23/6.
CONSULTEU ACTIVITATS I HORARIS.
GRATUÏT.• Barcelona.cat/oucomballa

ESPECTACLES DE CIRC GRATUÏTS A LES CORTS

Festival Circorts

ACTIVITATS A SANTS-MONTJUÏC

DIVERSOS ESPAIS. CONSULTEU
ACTIVITATS I HORARIS. PREU: GRATUÏT.

• Barcelona.cat/sants-montjuic

Malabaristes, acròbates,
clowns, poetes i músics es
reuneixen al Circorts, un
festival que en la vintena
edició continua defensant el
circ emergent, cohesionador,
inclusiu i sempre de qualitat.

Una quinzena d’espectacles
Aquesta tarda hi podreu
veure les actuacions de la
companyia La Campistany,
amb l’espectacle de trapezi
It Happens (19h), i d’Ino Co-
llective, amb el xou acro-
bàtic Ino (20h). Dissabte, la
companyiaDominichovsy
& Agranov presentarà l’es-
pectacle d’equilibris Davaii
(13h), i la companyia Va-
ques se centrarà en el clown
i l’equilibrisme amb Ye Or-
bayu (21h). El festival s’aca-
barà diumenge, amb Cabaret,

de Projecte Nin-Yo (19h).
Tots tres dies hi haurà tallers
de circ amb la companyia La
Jarra Azul i C3.

FESTIVAL CIRCORTS

BENAVENT I PLAÇA DE LES CERÀMIQUES

VICENS. DEL 14 AL 16/6. CONSULTEU

ACTIVITATS I HORARIS. GRATUÏT.

• Barcelona.cat/lescorts
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La cultura omple els carrers de L’Hospitalet

Els carrers, els parcs i les pla-
ces de L’Hospitalet ja estan a
punt per a una nova edició del
Summer Experience, l’extens
programa d’activitats cultu-
rals i d’oci que tindrà lloc a la
ciutat durant l’estiu. L’objectiu
és apropar la música, el teatre,
la dansa, el cinema, el circ i la
poesia, entre d’altres, a tota la
ciutadania, i és per això que
els escenaris estan repartits
per tots els districtes per tal
que tothom els tingui a només
unes passes de casa seva.
Entre els festivals destaca

Per Amor a L’Hart, una cita
consolidada que porta a la
rambla de la Marina i a la
plaça de Lluís Companys
alguns dels millors especta-
cles europeus de carrer, entre
els quals hi ha les actuacions
d’Acrostiches, que presentarà
el muntatge de circ Excentri-
ques, i de la Companyia Mar
Gómez de dansa, que estrena-
rà Slapstick.

Tampoc no hi faltarà el Petit
Format, als jardins de Can
Sumarro, amb concerts, entre
d’altres, d’EnricMontefusco,
Pau Vallvé i Los Hermanos
Cubero. Com a novetat,

destaca la primera edició del
Festival Fusion SLHam de
poesia, música i dansa.

Nits d’estiu per a tots els públics
Les propostes als districtes de

la ciutat són d’allò
més variades: circ,
titelles, cinema a la
fresca, cabaret...
A Collblanc-la

Torrassa, torna el
Jardí secret al parc
de laMarquesa i
Torre Barrina, amb
flamenc fusió, blues
i rock. La ciència, la
cultura i la diversió
no estan renyides i
així es podrà veure
en tres propostes:
un espectacle
teatral, una acció
artística i un recital
de monòlegs.
Els titelles, la

música de Konguito
DJ, DJ Txarnego
i Andreu Pitarch

Quartet i el circ, amb Flou Pa-
pagayo, seran els encarregats
d’animar l’ambient a Santa
Eulàlia i Granvia Sud.
El cinema tindrà un especial

protagonisme a la Florida i
les Planes amb el Filmserè,
Festival Internacional de
Curtmetratges de la Florida,
organitzat pels estudiants de
l’Institut Eduard Fontserè,
i una àmplia programació
de cinema a la llum dels
estels. També es projectaran
pel·lícules a Pubilla Cases i
Can Serra, on també hi haurà
concerts i una actuació de
cabaret que pujarà al terrat
del Centre Cultural la Bòbila.
Finalment, al Districte VI

—Bellvitge i Gornal— l’estiu es
concentra al parc de Bellvitge,
amb concerts de reggae, ska,
rock, flamenc, circ i hip-hop.
El programa es completa

amb tallers, jornades populars
i trobades d’entitats i altres
col·lectius. I tot, per tal que
tothom gaudeixi de l’estiu, la
cultura i el temps de lleure.

Més informació:
•L-h.cat

LA PROGRAMACIÓ DEL SUMMER EXPERIENCE INCLOU ESPECTACLES DE CIRC, MÚSICA, DANSA I CINEMA
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BALLET DE BARCELONA
Es pot estar ballant en una de les
companyies de dansa clàssica més
prestigioses (i també, més fidels
a la tradició) del món, i alhora
ttrencar esquemes que capgiren
els rols de gènere marcats pel
repertori? Es pot, i Chase Johnsey
ho ha fet: ell ha estat el primer
ballarí de l’English National Ballet
que ha interpretat personatges
reservats fins ara per a ballarines.
Doncs, després d’haver dansat als
escenaris més il·lustres al costat
de les estrelles més rutilants,
JJJJohnsey es converteix en el
director artístic d’aquesta nova
companyia que tant de bo vingui a
cobrir una mica el dèficit que té la
nostra ciutat pel que fa al ballet.
ONYRIC. TEATRE CONDAL. DEL 14 AL

16/6. HORARI: 20H. PREU: 18-28€.

• Onyric.cat

LAST DANCE
Tothom a la pista: tal com
proclamava Donna Summer en
el tema –gairebé un himne– que
posa títol a aquest espectacle
solidari (la recaptació es destina a
l’ONG Sonrisas de Bombay), quan
sona la música disco ningú pot
deixar de moure’s! Però com que el
Barcelona Gay Men’s Chorus –que
aquest cop es presenta amb més
coreografia i glamur que mai– no
viu del passat, els hereus actuals
d’aquelles dives divines dels
setanta i els vuitanta també hi
estaran ben representats. ONYRIC.
TEATRE CONDAL. 19 I 20/6. HORARI:

20000H.... PREUUUU:::: 18888€€€€.... • OOOOnyyyricccc....ccccaaaatttt

TIERRAS DEL SUR
Si sou dels que no es perden cap
partit de l’NBA, segur que el nom
d’Emanuel Ginóbili us és familiar.
I, només que sigueu una mica
cinèfils, segur que tots recordeu
Paul Newman ficat en la pell del
famós bandoler Butch Cassidy.
Però sabríeu dir-me quina connexió
existeix entre aquests dos perso-
natges? O, ja que hi som, entre el
president argentí Mauricio Macri
i Sylvester Stallone, àlies Rocky
Balboa? Si no ho veieu clar, el
dramaturg Txalo Toloza-Fernández i
la coreògrafa Laida Azkona Goñi us
trauran de dubtes de manera ben
documentada, mentre viatgen al
punt més al sud del Con Sud. ANTIC
TEATRE. FINS AL 16/6. HORARI: 20H.

PREU: 12-15€. • Anticteatre.com

SPIRITUAL BOYFRIENDS
Des que Núria Guiu va estrenar
la coreogràfica i antropològica
performance ‘Likes’, no ha deixat
de guanyar-se ‘likes’ a tort i a dret.
No és estrany, doncs, que la Núria
tingui ganes de mostrar-nos el seu
nou projecte, presentat encara en
forma de ‘work in progress’. Aneu
practicant les millors posicions de
ioga, perquè la creadora pensa fer
una bona repassada a la manera
com interpretem en clau occidental
l’espiritualitat oriental, mentre
busca vincles entre el cos i l’esperit
i el desig i la vida digital que
no trobaria ni el vostre guru de
confiança. SALA HIROSHIMA. 16/6.
HORARI: 19H. PREU: 8-10€.

• Hiroooosssshimaaaa....ccccaaaatttt

+ estrenes

El BBBBaaaalleeeetttt ddddeeee BBBBaaaarcccceeeeloooonaaaa aaaambbbb laaaa cccciuuuuttttaaaatttt aaaalssss sssseeeeuuuussss pppeeeeuuuussss...

Podeu consultar totes les estrenes
d’aquesta setmana al web
Lavanguardia.com/cultura/teatro

peça, definida per Sergi Bel-
bel com “una obra de cièn-
cia-ficció on s’explorarà el
determinisme versus l’inde-
terminisme”, mentre que a
tots els personatges els va en-
vaint una intensa sensació
de déjà vu.
Però si tot això ja ho hem

viscut i algú intueix que ens
estem dirigint cap al desas-
tre, podem trobar la manera
d’impedir-lo, o estem abocats
a una mena de bucle sense fi
que no es pot modificar?
Unes preguntes apassi-

onants, les que planteja
aquesta mena de thriller tem-
poral escrit el 1937 per un
creador els programes radi-
ofònics del qual, durant els
anys de guerra, van arribar
a ser gairebé tan populars
com els del mateix Winston
Churchill.

AIXÒ JA HO HE VISCUT

DE J.B. PRIESTLEY. DIR.: SERGI BELBEL.
LA PERLA 29. INT.: MÍRIAM ALAMANY,
SÍLVIA BEL, JORDI BANACOLOCHA, ROC
ESQUIUS, CARLES MARTÍNEZ, LLUÍS
SOLER. BIBLIOTECA DE CATALUNYA.
HOSPITAL, 56. METRO: LICEU (L3). TEL.:
932 171 770. FINS AL 14/7. HORARIS
DE JUNY: DE DC. A DV., 20.30H; DS., 17
I 21H; DG., 18H. HORARIS DE JULIOL:
DE DL. A DJ., 20.30H; DV., 21H. PREU:

18,75 - 25,75€.• Laperla29.cat

J.B. PRIESTLEY TAMBÉ ÉS
L’AUTORDE LA CÈLEBRE
‘TRUCAUN INSPECTOR’
QUE JOSEPMARIA POU
VADIRIGIR AL GOYA
DEMANERANOTABLE
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ESCENARIS  
A L’AIRE LLIURE

MIRA  
QUI  

BALLA

Posa’t a ballar al mig del carrer.  
Et descobrim set racons amb altaveus, 

ballarins amb qui compartir passos  
i fins i tot miralls. Del Macba  

al CaixaForum

Natàlia Queralt 
nataliaqup@gmail.com
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A 
mb l’arribada del bon temps, grups de 
joves – i no tan joves– surten al carrer 
a Barcelona per moure l’esquelet. Al-
taveus, roba còmoda i ritme a les ve-
nes. Alguns participen en jam sesions 
organitzades per escoles de ball i d’al-
tres practiquen el freestyle en rotllanes 
improvisades. Els turistes treuen els 
seus mòbils per immortalitzar els mo-
viments i es queden bocabadats da-
vant de tanta pirueta. Hi ha espais 
com el Macba i la plaça Universitat 
que fa més d’una dècada que són l’es-
cenari dels que practiquen danses ur-
banes. Recentment, els miralls del 
Caixa Forum s’han convertit en el lloc 
preferit dels que ballen K-pop i el parc 
de l’Espanya Industrial, dels amants 
del dancehall. També hi ha els que 
ballen amb patins i converteixen l’es-
planada de l’Hotel W en la versió cata-
lana de  Venice Beach.  
 

— 1 — 
Balls urbans 

MACBA I CCCB 

«El Macba és la meca del ball urbà a 
Barcelona». Ho diu Dali Galarza, un pe-
ruà de 21 anys que ja fa més de mitja 
vida que és a la ciutat i hipnotitza els 
transeünts amb els seus passos de 
brea king al Macba i, en algunes ocasions, 
al Pati de les Dones del CCCB. «Quan 
venen ballarins d’altres llocs del món, 
siguin de l’estil que siguin, sempre pas-
sen per aquí», afegeix. A la tarda, la 
plaça dels Àngels es converteix en un 
microcosmos de skaters i hip-hop.  
 Pel carrer de Montalegre arriben 
quatre noies en xandall, deixen les se-
ves motxilles en un racó i comença a 
sonar la música a l’altaveu. El Dali els 
mostra els moviments i elles el seguei-
xen: postures impossibles, molt equili-

bri i força abdominal. Que si footwork, 
power moves i top rock. Si no ets un se-
guidor d’aquest món, necessitaràs un 
diccionari per seguir el ritme. Seguei-
xen amb un round on cadascuna mos-
tra les seves habilitats, mentre un tu-
rista les grava amb el mòbil. La rotllana 
es fa cada vegada més gran entre turis-
tes, curiosos i altres ballarins que van 
arribant. En menys de 30 minuts can-
vien del breaking al popping, estil que 
es basa en la contracció dels músculs 
al ritme de la música. «Ens ajuntem 
per ballar al carrer perquè la idea prin-
cipal dels balls urbans és compartir», 
explica Galarza. «I oferim formació de 
breaking, popping i hip-hop per als que 
en vulguin aprendre».  
A partir de les 18.00 hores.  
Instagram: #17ddrama 
 

— 2 — 
Swing  
LA SEDETA  

El segon diumenge de cada mes, a les 12 
del migdia, la plaça de La Sedeta de Gràcia 
es comença a omplir de lindy hoppers que 
surten de casa, amb roba còmoda i ganes 
de moure’s, per anar al ball de diumenge 
que organitza l’escola SwingCats. Música 
swing i begudes al bar del centre cívic La 
Sedeta. ¿Què més es pot demanar?  
 «Ve gent de tot arreu, tant alumnes 
com curiosos. Amb l’excusa de ballar 

JOSEP GARCIA

«ENS AJUNTEM AL CARRER 
PERQUÈ LA IDEA PRINCIPAL 

DELS BALLS URBANS  
ÉS COMPARTIR»

Lindy hop de diumenge 
organitzat per SwingCats  
a La Sedeta.

"
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swing, moltes persones de fora de la 
ciutat decideixen passar el dia a Barce-
lona», explica Aitor Leniz, director artís-
tic de l’escola SwingCats, qui es va ini-
ciar en aquest món fa més de 15 anys. 
Aleshores, gairebé ningú ballava lindy 
hop a la ciutat. Però, afortunadament, les 
coses han canviat molt. «En l’actualitat 
l’escena mundial del swing és brutal, i 
Barcelona va ser la primera ciutat de la 
Península que va ballar lindy hop», as-
segura. A SwingCats ofereixen cursos 
de tots els estils: lindy hop, blues, 
 boggie-woggie i claqué, entre altres. Tot 
i que la majoria dels nostres alumnes 
està entre els 25 i els 50 anys, no te-
nim cap límit d’edat. A classe hi ha una 
parella d’uns seixanta i escaig... ¡i ballen 
formidablement bé!».  
Segon diumenge del mes, de 12 a 14.30 
hores. swingcats.cat/es 

 
— 3 — 

Claqué  
CIUTADELLA 

Fa més d’una dècada que un grup 
d’amants del claqué es reuneixen ca-
da diumenge a la glorieta del parc de la 
Ciutadella per demostrar les seves ha-
bilitats amb els peus. Es posen les sa-
bates, formen un cercle, marquen una 
base rítmica i donen curs a la improvi-
sació. Els trobaràs fàcilment per la 
rotllana de curiosos que es forma al seu 
voltant. Ludovico Hombravella va ser 
l’impulsor d’aquestes tap jam per les 
quals han passat alguns dels millors 
ballarins de claqué d’Europa. El seu lle-
gat el va continuar el seu amic Iván 
Bouchain fins que, fa uns mesos, 
Adhara Jackson n’ha agafat el relleu.  
 L’Adhara té 20 anys, és de l’Hospita-
let de Llobregat i fa 15 que balla tap 
dance. «Vaig començar fent teatre mu-
sical, jazz i cant, però al final, el claqué 
m’ha fet deixar-ho tot», afirma. «Fer 
música i ballar amb els peus és in-
creïble. Els ballarins de tap tenim la nos-
tra manera pròpia de comunicar-nos i 
frasejar», afegeix. La glorieta, amb les 
seves fustes i a l’aire lliure, s’ha conver-
tit en l’espai de culte on tamborinar 

amb els peus. A més, una mica protegi-
da de la resta del parc, li dona un aire 
íntim. Si no t’animes a ballar, acosta’t a 
tafanejar. Descobriràs actuacions que 
arrenquen aplaudiments.  
Diumenges, de 15.30 a 17.30 h. 
Informació: adharajackson@gmail.com 

 
— 4 — 

K-pop  
CAIXAFORUM 

El CaixaForum, als peus de Montjuïc, 
s’ha convertit en l’epicentre del K-pop 
a Barcelona. Els caps de setmana, grups 
d’adolescents s’instal·len davant dels 

LAURA GUERRERO

«BARCELONA VA SER  
LA PRIMERA CIUTAT DE LA 

PENÍNSULA QUE VA BALLAR 
LINDY HOP», APUNTA LENIZ 

ALBERT BERTRAN
A dalt, un grup de noies assaja una 
coreografia K-pop davant els miralls 
del CaixaForum.  
 
Sobre aquestes línies, ‘tap jam’ 
a la glorieta de la Ciutadella. 

·

$
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miralls del museu per practicar les se-
ves coreografies. «¿Fan cap descompte 
per a joves?», pregunta una parella de 
visitants. En absolut. «El K-pop –o pop 
coreà– és com el boom de les Spice 
Girls i els Backstreet Boys, però a 
l’Àsia», explica Ariadna Cànaves, que 
es reuneix amb les seves amigues al 
CaixaForum per assajar i imparteix ta-
llers de K-pop a centres cívics des del 
2013. Juntament amb Mònica Burló, 
Marta Santos, Georgina Guzmán i Yai-
za Luna formen un grup de ball ano-
menat Atenea.  
  Ariadna va ser una de les pioneres 
del K-pop a Barcelona. «A diferència 
del pop americà, la posada en escena té 
una gran importància de molt brilli-bri-
lli, estilismes molt cuidats i coreografies 
súper treballades», explica. «Vaig co-
mençar fa deu anys, primer amb el 
manga i l’anime, el pop japonès, i vaig 
acabar interessant-me pel K-pop». Lla-
vors només hi havia tres o quatre grups 
a la ciutat. Ara es poden arribar a reunir 
més de 50 adolescents un dissabte 
davant el museu. «Barcelona viu una 
febre del K-pop que tot just acaba de 
començar», pronostica.  
Dissabtes i diumenges. Més informació: 
han.association.catalunya@gmail.com 
 

— 5 — 
Afrobeats i dancehall  

PATI DE LES DONES DEL CCCB 

Pantalons de xandall, esportives blan-
ques i altaveu en mà. «M’agrada l’am-
bient jove que hi ha. Tenim miralls, es-
tem a l’aire lliure i no molestem ningú», 
assegura Javi Owono, que va al Pati de 
les Dones del CCCB dues vegades a la 
setmana per assajar afrobeats, un estil 
musical que prové de Nigèria. Té 24 
anys, és originari de Guinea Equatorial 
i imparteix tallers de ritmes africans 
en alguns centres cívics. «És una ma-
nera d’acostar la cultura africana a la 
ciutat», afirma concentrat en el reflex 
dels seus peus al vidre. «Gràcies als es-
forços dels ballarins i els coreògrafs, 
l’afrobeats està triomfant cada vegada 
més a Barcelona», afegeix. 

 Amb l’objectiu d’ensenyar afrodance 
i difondre la cultura africana, Owono ha 
creat el grup Betagroovebcn. un projec-
te en el qual s’ha fixat la marca Nike, 
que els recolza i els brinda l’opció de 
donar-se a conèixer en els seus esde-
veniments. Així va ser com Owono va 
conèixer la Kendry, que forma part d’un 
grup de noies que també es reuneix al 
CCCB per assajar dancehall. «Bad Gyal 
l’ha posat de moda a Barcelona i a Rús-
sia també van a totes amb aquest estil», 
afirma. Kendry és colombiana, viu a 
Barcelona i també ha sigut un dels ta-
lents que ha seleccionat la marca nord-
americana. «El mix d’estils que trobem 
en aquest enclavament ens atrau», 
coincideixen.  
Instagram: @betagroovebcn 

 
— 6 — 

Ballar amb patins  
DAVANT DE L’HOTEL W  

Cada diumenge a la tarda, l’esplanada 
davant l’Hotel W s’omple de ballarins 
amb patins: una Venice Beach a la ca-
talana. Practiquen coreografies acro -
bàtiques i es mouen al ritme de la mú-
sica, tot i que no esperen que tu facis el 
mateix. «T’ensenyem uns passos o, si 
ho prefereixes, pots fer freestyle. ¡Al teu 
gust!», proposa Michelle Barrios, la fun-
dadora de BCN Roller Dance, on ha unit 

E L  M É S
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Javi Owono i Kendry  
al Pati de les Dones  
del CCCB.

Michelle Barrios, en plena 
quedada de BCN Roller 
Dance, al costat de l’Hotel W.

JOAN MATEU PARRA

%

&
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les seves grans passions: la dansa i els 
patins. Em va semblar increïble que en 
una ciutat amb sol, platja i un ambient 
tan internacional ningú patinés. Va ser 
així com va començar BCN Roller Dan-
ce, una comunitat de ballarins amb pa-
tins que ofereixen classes, espectacles 
en esdeveniments i que estan oberts a 
totes aquelles propostes que tinguin a 
veure amb ballar sobre rodes.  
 De vegades hi ha persones que no 
venen perquè tenen por de fer el ridí-
cul, explica la Michelle, que també or-
ganitza el festival Skate Love Barcelona 
al voltant del concepte de música sobre 
rodes. «Per a nosaltres les quedades de 
diumenge són lleure amb patins, així 
que tothom amb ganes de passar-ho bé 
és més que benvingut». Els transeünts 
es queden bocabadats. 
Diumenges al migdia. Més informació: 
bcnrollerdance@gmail.com 
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Dancehall  
PARC DE L’ESPANYA INDUSTRIAL 

Al costat de l’estació de Sants, al parc de 
l’Espanya Industrial, un grup de ball 
s’apropia de l’atenció de tots els visi-
tants. Una vintena de cossos coordinats 
a la perfecció, noies majoritàriament, 
interpreten una coreografia al so dels 
ritmes caribenys que sonen a l’altaveu. 

«És dancehall», afirma Rafa Ponferrada, 
instructor i integrant de la companyia 
One love inna di place. ¿Et sona Bad 
Gyal? Ella és una de les artistes que ha 
popularitzat aquest ball a Espanya en els 
últims dos anys.  
 «El dancehall no és només un ball 
originari de Jamaica, és un estil de vi-
da», explica Rafa, nascut a Còrdova, que 
ha visitat Jamaica en cinc ocasions per 
impregnar-se de l’essència de carrer 
d’aquest ball. «Són moviments quoti-
dians com rentar la roba, obrir un parai-
gua o posar el menjar al forn». Això sí, 
amb una gràcia i una coordinació infi-
nites. Cada dimarts, surten al carrer per 
ballar, sense mirall i a l’aire lliure. Du-
rant el descans, la música sona de fons 
i les noies comencen a moure el cap, 
els malucs, el cos... «¿Què?, ¿ballem?» 
¡Tot energia i ganes de passar-s’ho bé! 
Dimarts, de 19.30 a 21.30 hores. Insta-
gram: @rafaredvolcon

«TOTHOM AMB GANES  
DE PASSAR-S’HO BÉ ÉS 
BENVINGUT», CONVIDA 

BCN ROLLER DANCE

Assaig de la companyia  
One love inna di place,  
al parc de l’Espanya 
Industrial

JORDI COTRINA

RICARD CUGAT

/
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Balla en silenci
Són entrenaments que exerciten «cor, cos i àni-
ma», prometen. Uneixen meditació, ioga, ball, mú-
sica, jocs. A l’aire lliure i amb cascos sense fil.

Acabaràs xocant els cinc amb desconeguts 
com si t’hagués posseït l’esperit de Pocholo. 
SUCO sessions, s’anomenen. «Entrenaments 
conscients de discoteca en silenci», intenta defi-
nir la seva web. «Procuro no utilitzar aquesta pa-
raula –sol dir Jamie, el seu ideòleg–. ‘En silenci’, 
perquè s’utilitzen cascos, però no és una discote-
ca a l’ús. És una forma nova i única de fer exercici». 

¿L’objectiu? «Permetre’t connectar –respon–: 
amb tu i amb l’altre. Sentir-te lliure, divertir-te, 
deixar-te portar». Jamie Beron és de Sud-àfrica. 
A Johannesburg va començar fa quatre anys a 
fer aquests «esdeveniments de ball conscient». 
«Es van fer virals –recorda–. ¡500 persones! La 
gent es va tornar boja, així que ens vam adonar 
que faltava alguna cosa al món». Els va expor-
tar a Barcelona fa dos anys i mig. Aquest mes 
reprendran les sessions després del parèntesi 
hivernal. — AnA Sánchez

www.sucosessions.com

L’última
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Al principi de la dècada del
2000, i cansat que la fotogra-
fia comercial i digital no li
plantegés reptes motivadors,
el britànicRichard Learoyd
va voler tornar a treballar amb
cambra obscura i se’n va cons-
truir una de les dimensions
d’una habitació: “Nomires a
través d’ella, sinó que hi ets a
dins”, ha declarat alguna vega-
da quan li han preguntat per
les seves proporcions. El pro-
cés és el següent: “La persona
que fa demodel se situa da-
vant la lent i, quan s’encenen
els llums, la imatge de mida
real queda directament expo-
sada en el paper fotogràfic. No
hi ha negatiu; el que es mostra
a la paret del museu és justa-
ment el mateix paper exposat
dins de la càmera”, explica la
comissària Sandra S. Phillips
al catàleg de la mostra de Ric-
hard Learoy, que acull la Fun-
dacióMapfre.

Un resultat pictòric
El resultat són fotografies
en color de mida natural,
còpies úniques –no hi ha ne-
gatiu, per tant, no se’n po-
den fer duplicats–, banyades

d’una lluminositat especi-
al i amb un caràcter gairebé
pictòric que ens convida a la
contemplació, a acostar-nos
a la imatge a la recerca d’una

pinzellada que en realitat és
inexistent. Són fotografies
que respiren quietud i nos-
tàlgia, plenament contempo-
rànies, encara que podrien

LAIA ANTÚNEZ

LA FUNDACIÓ MAPFRE PRESENTA UNA CINQUANTENA DE CÒPIES ÚNIQUES DEL FOTÒGRAF BRITÀNIC RICHARD LEAROYD

La fotografia pictòrica

‘Dona sense cap’, 2010. FOTO: PIER 24 PHOTOGRAPHY, SAN FRANCISCO

semblar sortides d’una altra
època. “Learoyd és un gran
coneixedor de la història de
l’art i totes les seves fotogra-
fies fan una crida constant a
la història de la pintura, tot i
que sense pensar en cap ar-
tista concret –amb l’excepció
d’A la manera d’Ingres, un
espectacular nu jacent que es
pot veure a l’exposició–. El
que fa és agafar les temàti-
ques clàssiques de la pintu-
ra, la natura morta, el retrat i
els nus, i reinventar-les amb
el llenguatge de la cambra
obscura”, ens explicaNadia
Arroyo, directora de Cultura
de la Fundació Mapfre.

A l’exterior
Reunir un conjunt extens de
fotografies de Learoyd en una
sola exposició no és una tasca
fàcil, “per les grans dimensi-

ons de cada peça, pel fet que
són còpies úniques i perquè el
ritme de producció de l’artis-
ta és molt lent, no pot produir
al ritme del mercat”, comenta
Arroyo. Per això, la mostra de
la FundacióMapfre, que pre-
senta una cinquantena de fo-
tografies, es converteix en una
de lesmés importants que
se li han dedicat mai. També
perquè, a banda dels seus es-
plendorosos nus, que semblen
despullar els models per fora
però també per dins, aplega
una sèrie de fotografies en
blanc i negre, i a gran esca-
la, que el britànic ha disparat
en exteriors, de paisatges, de
cotxes cremats i d’edificis vells
de l’Europa de l’Est, també
amb una cambra obscura de
dimensions unamica més re-
duïdes. Un instrument del se-
gle XIX que, a través de l’ull de
Learoyd, expressa molt més
que contemporaneïtat.

LEAROYD AGAFA LES
TEMÀTIQUES CLÀSSIQUES
DE LA PINTURA, LA NATURA
MORTA, EL RETRAT I ELS
NUS, I LES REINVENTA
AMB EL LLENGUATGE DE LA
CAMBRA OBSCURA

CASABATLLO.CAT
#CASABATLLÓ

ETS RESIDENT A CATALUNYA?*

DES DEDES DE 19 €39 €

*Promoció vàlida per al producte “Nits Màgiques” del 3 de Juny al 3 de Novembre de 2019, només aplicable a residents a Catalunya i amb entrades diàries limitades.

RICHARD LEAROYD

FUNDACIÓ MAPFRE. CASA GARRIGA

NOGUÉS. DIPUTACIÓ, 250. FINS AL

8 DE SETEMBRE. HORARI: DL.,DE

14 A 20H; DE DT. A DS., DE 10 A

20H; DG., D’11 A 19H. PREU: 3€.

• Exposiciones/fundacionmapfre.org
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El carrer Benavente es con-
verteix tot el cap de setma-
na en un punt de referència 
per al circ emergent, amb 
una barreja de llenguatges 
artístics i accions de dina-
mització del barri.

El Casal de Barri de Trini-
tat Nova acull del 19 al 22 i 
del 26 al 29 de juny la pri-
mera edició de la Fira FACC 
& COM, una combinació de  
processos culturals, comu-
nitaris i artístics. 

Els veïns de l’avinguda Riera 
de Cassoles, abans coneguda 
com a Príncep d’Astúries, ce-
lebren demà la fi  de les obres 
de remodelació amb diverses 
activitats familiars i un aperi-
tiu popular. 

Barcelona i Santa Coloma 
de Gramenet celebren el Dia 
Mundial de les Persones 
Refugiades amb una sèrie 
d’activitats lúdiques i alhora 
reivindicatives, aquest diu-
menge a la riba del Besòs. 

LES CORTS
Festival Circorts

NOU BARRIS
Fira FACC&COM

SARRIÀ-SANT GERVASI
Avinguda Riera de Cassoles

PARC FLUVIAL DEL BESÒS
Dia Persones Refugiades 

La diada de Corpus té lloc a Barcelona 
des del 1637 i així seguirà durant molt 
temps. Del 20 al 23 de juny, l’ou com 
balla continuarà meravellant els que 
s’aturin a la Catedral i altres edifi cis his-
tòrics per observar un espectacle tan 
senzill com captivador.  

Més antiga encara, del 1320, és la pro-
cessó que posa fi  a les celebracions del 

Corpus, que aquest any està prevista per 
al diumenge 23. 

FESTES MAJORS 
I si el tema és la cultura popular, no po-
den faltar les festes majors. Aquest cap 
de setmana se celebren a la Font de la 
Guatlla (Sants-Montjuïc), Can Baró i Vall 
d’Hebron (Horta-Guinardó), Fort Pienc 
(Eixample), Can Peguera i Turó de la Pei-
ra (Nou Barris) i la Verneda, Via Trajana i 
la Pau (Sant  Martí). Una demostració que 
el juny és el mes més festiu.

FESTA DE L’OU COM BALLA
Del 2O al 23 de juny 
Barcelona.cat/oucomballa

PER DISTRICTES

Montjuïc era a principis del segle XX un 
dels llocs preferits pels barcelonins per 
passar el seu temps lliure. Aquest és 
l’esperit que ara vol recuperar, més en-
llà dels grans esdeveniments. Per aquest 
motiu, demà s’han organitzat diverses 
propostes com la jornada de portes 
obertes al Castell de Montjuïc, amb ac-
tivitats esportives, tir amb arc, castells 
i concerts. 

Així mateix, se celebra el primer Cros 
Muntanya de Montjuïc, una prova amb 
recorreguts per descobrir els diferents 
espais verds de la zona. I ja a la co-
ta més baixa, al Poble-sec, tindrà lloc 
la 29a Mostra d’Entitats del Poble-sec, 
que en aquesta ocasió es vesteix de gala 
per celebrar el 150 aniversari de la crea-
ció del barri. 

DIVERSES ACTIVITATS
15 de juny 
ajuntament.barcelona.cat/sants-montjuic

TEMPS DE 
CELEBRACIONS

Xavi Datzira  @onbarcelona

L’ou com balla, la processó de Corpus i diverses festes 
majors omplen Barcelona de bones vibracions 

MONTJUÏC CONVIDA A 
PASSAR EL DISSABTE 
A LA MUNTANYA
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Una retrospectiva al Centre Pompidou restitueix
la fotògrafa i pintora, ja alliberada de l’ombra de Picasso

Moltmés
queunamusa

ÓSCAR CABALLERO
París. Servei especial

Henriette Theo
dora Marko
vitch (1907
1997)eraunaca
tòlicaintegristai
antisemita com

el seu pare, croat. I una dona de
pressiva, més aviat pessimista i ne
gativa, cosa queno li va impedir ar
ribar als 90 anys. En canvi, Dora
Maar, el seu nom d’artista, va ser
bastant més que la dona ploranera
pintadaperPicasso.Va ser fins i tot
moltmésque la sevamusa.
És el que intentademostrar, i de

mostra, la gran exposició que li
dedica el Centre Pompidou, fins al
29de juliol, ambmésde400obres i
documents que són el resultat de
80 préstecs importants i “el suport
excepcional delMuseuPicasso” de
París.
Abans d’inspirar Picasso, Dora

Maar va integrar el surrealisme,
que va nodrir amb la seva obra i la
sevapersonalitat.Lasenyoraqueva
enlluernarPicasso, aLesDeuxMa
gots, quan el petit ganivet que es
clavavaràpidamententreelsditsva
fer sang, no va escatimarmai el que
podriaserconsideratcomaavança
mentde lesperformances.
Elretratqueresultad’aquestare

tratista –no hi ha pràcticament
ningú, entre la nombrosa fauna ar
tística del París d’entre el 1925 i el
1935, que no hagi estat atrapat pel
seuobjectiu–éseld’unaintel∙lectu
al parisenca, lliure i independent.
Ambel detall exòtic d’aquellaDora

nena, record de la seva infantesa a
Buenos Aires, acompanyada de la
sevamare,unafrancesacatòlicade
vota, idel seupare, arquitecte.
El 1931 un historiador de l’art li

fa un primer encàrrec important.
Publicat dos anys més tard, Le
MontSaintMichel, de Germain
Bazin, porta text de l’autor en un
volum.Al’altre,72fotografiesde“la
senyoreta Markovitch”, segons el
pròlegdeBazin.
Es tracta d’una professional

aguerridaqueaprofitaelprimeren
càrrec per obrir el després cèlebre
estudi del 29 Rue d’Astorg, que
mantéfinsal1935,primerambPier
re Kefer, un decorador de cinema
(les primeres fotos publicitàries les
firmen KeferDoraMaar) que pre
sumiblement s’encarregava d’il∙lu
minarels seus treballs.
Aviat la firma DoraMaar s’inde

penditza i esmultiplica: publicitats
notòries (Ambre Solaire, Pétrole
Hahn...) i fotosmundanes, apartde
vint capçaleres de la premsa il∙lus
trada del moment. També, perquè
es tracta de la revista que pagamés
bé,aSéduction,publicaciód’unero
tisme soft.
El Museu Nacional d’Art Mo

dern del Pompidou nodreix aques
ta zona de lamostra: el 2004 va ad
quirir un fons de 1.900 negatius i
més de 300 contactes deMaar. Pe
rò, a diferència d’altres fons (Bras
saï, Brâncusi, Man Ray), aquest no
s’havia exhibit mai. Nova justifica
ció d’aquesta retrospectiva, la més
granques’hafetaFrançai laprime
raenunmuseunacional.
Aquestdetall, i el complementde

Cultura
El rescat d’una figura central de l’art dels anys trenta
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Picasso,Maar i estimar
]DoraMaarparlacastellà,
peròPicasso,queestàunamica
perdut–segonselshistoria
dors,potserés l’únicmoment
de lasevavidaenquènopinta
oesculpeix frenèticament–, la
veuarribarcom“unacriatura
kafkiana”, segonsdesprés
confiaràaMalraux.Erotismei
violència,però, sobretot, sor
presadavantunadona“ambla
intel∙ligènciad’unhome”.
(Picassohamort, avíspera
tribunalsde lesxarxes.)
SiDoraMaarcomençacoma
guiade lesexperiènciesde
llumi fotografiadePicasso,el
pintorrecuperaelpinzellper

sotmetrelacomamodel.Con
traatacdeMaar:pintael retrat
picassiàdePicasso.
Mentrestant,desdel seuapar
tament familiarde laRuede
Savoie, convençel seuamant/
aprenent/mestreque llogui les
golfesde laRuedesVieux
AugustinsqueJeanLouis
Barraultacabad’abandonar. I
ésquealpisburgèsonviuhi
flota l’aurade l’Olga.Enaque
llesgolfesPicassohipintaràel
Gernika i ella fotografiaràel
treball, almateix tempsque
pinta.
L’exposiciórevelaqueDora
Maarvaestudiarambelpintor

AndréLhoteperquè laseva
ambicióerapintar.Peròes“va
desviarcapa la foto i lesarts
aplicadespersimplesraonsde
subsistència”.Ambèxit.En
aquelladona, independent
gràciesa laseva feina,va ins
piraraHenriGeorgesClouzot,
aQuaidesOrfèvres (1947), el
personatgede la fotògrafa
DoraMonnier.
Fotògrafad’estudi,mestrade
la tècnica idonad’autoritatals
cerclesartístics,Monnierésun
retrat,unaltre,de lamúltiple
Maar.ElPompidourevelaper
fi elnegatiude lasenyoreta
Markovitch.
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la pintura deMaar, primer ambPi
casso i després amb una estranya
saga de paisatges abstractes, als
anyscinquanta,a laProvença, justi
fiquen l’interès exterior per l’expo
sició,quealnovembreviatjaalaTa
te Modern, i de l’abril al juliol del
2020,alPaulGettyMuseumdeLos
Angeles.
En qualsevol cas, Dora Maar en

va tenir prou amb una dècada per
passar de ser la senyoreta Marko
vitch, aprenent al “comitè de da
mes” de l’escola d’arts aplicades de
París, a la fotògrafadedobleotriple
vida, entre el retrat expressiu dels
escriptors, actors, directors i artis
tes de la seva època, ocasional àvia
dels futurs paparazzis i gran expe
rimentadora (grans diaporames...).
Tot amb la personalitat de qui serà
batejada, per Paul Éluard, com a
“pintoradelslímits,queamésamés
transgredeix”.
ZiebinskaLewandowska, una

de les comissaries de l’exposició,
assumeixqueha treballat “desd’un
puntdevistabastant feministaper
què havíem de separar Dora Maar
de la seva imatge demusa; ens con

centremenl’obrapertornarlilase
va condició de subjecte i arrencar
lade lad’objecte”.
El recorregut té una petita intro

ducció (els inicis parisencs) i co
mençaamblaseccióProfessió, fotò
grafa. Hi brillen les seves “mirades
eròtiques”, comlesdefineixalcatà
leg Alix Agret, historiadora d’art.
Especialment en les seves teatralit
zacions del cos d’Assia Granatou
roff, top model de l’època. Però en
aquells anys conflictius DoraMaar
també brilla pel seu compromís, tí
tol d’un segon espai en què desta
quen les seves fotos del 1933 d’una
Barcelona popular i pobra. Les ve
nedores de la Boqueria són bones
models per a aquesta fotògrafa de
moda, amb mitjans per dormir a
l’hotel Orient. Victòria Combalia
recorda minuciosament aquell vi
atge, al catàleg de l’exposició. I les
seves paraules, quan la va entrevis
tar, el 1994: “Jo era molt d’esquer
resals25anys,nocomara”.
A la seccióMàgia urbana, el mo

delés laciutat,ambunes avingudes
que encarnen “la meravellosa mo
dernitat”. La seva crònica a peu de
carrerhaestatcomparadaambl’es
criptura d’Aragon a Le paysan de
Paris, repertori de tot el que lamo
dernitzaciódelaciutatescombrarà.
L’apartat dedicat a les seves ex

periènciessurrealistesésunaexpo
sició en si. I la seva participació en
les mostres i les publicacions del
moviment,entreel1933iel1938,te
nen la força de l’evidència. Perquè
André Breton vol superar dialècti
cament el realisme de la represen
tació, i el fotomuntatge sembla un
instrument idoni.
També és ineludible el pas per

“Maar/Picasso, la càmera fosca i el
taller”. Però lanovetat apareix amb
més força aNoves superfícies, cap a
“la reconciliació final entre foto i
pintura”.c

#tuitsdecultura
@MelciorComes
Melcior Comes Escriptor

Ahir a la reunió de veïns d’escala vam
discutir sobre les possibles incoherències
internes a la trilogia Snopes de Faulkner.
Gairebé ens peguem però va estar molt bé.

@sanchezcastejon
Pedro Sánchez President de l’Executiu

80 años de la llegada aMéxico de los primeros exiliados españoles a
bordo del Sinaia. La fraternidad del pueblo mexicano y su presiden
te, Lázaro Cárdenas, dio la libertad y una patria a miles de personas
que huían de la dictadura y la represión. GRACIAS.

@lalitx
Lucía Lijtmaer Escriptora

Firmo en la feria del libro este fin
de semana. Vente y trae hielo, anda.

.

Sergi Pàmies

El final
de la història

De les setmanes prèvies als pactes
definitius als municipis i als go
verns n’hem après que qualsevol
principi és reversible i que la ver

gonya que hauria de provocar serne consci
ent ha quedat reduïda a un orgull sectari. El
mercat dels arguments està prou devaluat per
acceptar l’incompliment de promeses electo
rals que, arribats a la fase practica del poder,
canvien no solament el criteri dels candidats
sinó també dels votants. En nom del pragma
tisme, l’astúcia, la pàtria o la justícia les con
torsions es multipliquen fins al punt que par
lar d’aliances contra natura deixa de ser un
insult per transformarse en una simple des
cripció.
La retòrica bocamolla dels partits impedeix

que s’instauri un sentit de servei públic a l’al
tura de les múltiples emergències –munici
pals, autonòmiques, nacionals, estatals, conti
nentals i planetàries– que estem vivint. Però
l’interès a curt termini i l’adrenalina dels egos
perpetuen l’enginyeria del gregarisme entès
com un recurs totalitari de paràlisi, la lògica
de la ineficàcia i de l’escaqueig virtuós de par
lar molt per no fer res.
Els candidats ja no es prenen la molèstia

d’establir un mínim programa de primeres
mesures urgents, ni tan sols en àmbits de mà
xima proximitat, i ni els votants ni l’opinió pu
blicada tampoc els ho exigim. A tot arreu es
parla de pactes a la contra o de tries de mals
menors i ningú no s’atreveix a ser el primer a
proposar coalicions programàtiques que, des
de la concreció i la transparència, dignifiquin

el que abans coneixíem com a pacte al marge
dels fanatismes robotitzats a través de les xar
xes socials.
Convertits en espectadors d’una intriga que

s’alimenta depulsions polítiques escandalosa
ment mesquines –intransigència, incompe
tència i narcisisme–, i de pornografia emocio
nal ens estimemmés enganyarnos amb elmi
ratge de creure que tenim raó que no pas
participar en res de remotament semblant a
un principi compartit de responsabilitat en
una possible solució. Ho deia Charles Pasqua
amb una franquesa irreverent: “Les promeses
dels polítics només comprometen els que les
reben”. La confusió i l’espectacle són bons per
alimentar l’argument i la intriga de l’actualitat
però no per preveure les conseqüències de
desenllaços que, amesura que passen els anys,
ens exploten a les mans. Tant de bo tota
l’energia i el temps que invertim a interiorit
zar la lògica dels pactes de govern servís per
reforçar la política com a llenguatge de parti
cipació i cohesió cívica i noperperfeccionar la
nostra capacitat de ser cada vegada més vis
cerals o, pitjor encara, desesperadament es
cèptics. Això sí: amb la vehemència rabiosa
que tant defineix els intransigents exigim que
ningú faci un espòiler sobre el desenllaç de la
història, probablement perquè ja sabem com
acaba.

Els candidats ja no es prenen
lamolèstia d’establir
unmínim programa
de primeresmesures

Theodora Markovitch
Dora Maar al seu estudi,
l’any 1944, retratada per
Brassaï

Teatralitzacions. Retrat
d’Assia Granatouroff, top
model de l’època, fet l’any
1934

Picasso a la manera de
Picasso. Retrat del pintor,
pintat per Dora Maar el
1936

L ’EXPOSICIÓ

Estractade la
retrospectivamésgran
de l’artistaaFrança,
ambmésde400peces
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Disseny en Diagonal!
Un festival de disseny al llarg dels 12 km 

de la Diagonal acosta els nous artistes al públic

1929. Aquests canvis arquitectò-
nics i urbans van donar una nova 
cara a Barcelona, es va crear una 
ciutat on podien conviure en har-
monia el ciment i la ceràmica, les lí-
nies rectes i les corbes, els grisos i 
els colors, l’absenta i el vi amb por-
ró, el pa amb tomàquet i les tapes; 
un espai on els creadors i artistes es 
podien atrevir a fer coses noves, di-
ferents, úniques, i que estava en 
transformació contínua. 

En aquest clima de transforma-
ció, Miguel Milà i Rafa Marquina es 
van adonar que el disseny també po-
dia ser al pot petit i es van conver-
tir en els pares del disseny industri-
al modern a Catalunya i a Espanya. 
El seu objectiu? Millorar la vida de 
les persones creant mobles bonics, 
útils i tan característics que 60 anys 
després encara els fem servir. En 
aquest aspecte, el disseny i Barcelo-
na ja eren un. I això es notava a tot 
arreu: moviments artístics com la 
Gauche Divine, restaurants com el 
Flash Flash i Il Giardinetto, disco-
teques com Bocaccio i obertures de 
més escoles de disseny i arquitectu-
ra. A la Llotja s’hi van sumar Elisa-
va, Eina, la Massana i l’ESAB, que 
van portar més talent a la ciutat i 
més persones interessades en l’art 
i el disseny. 

Aquest nou tipus de públic va 
propiciar que s’obrissin botigues on 
també es tenien en compte aquests 
valors, llocs com Vinçon (en pau 

Alguns dels protagonistes del fes-
tival són noms com l’artista Marta 
Armengol, que sota el concepte 
transicions ha creat una instal·lació 
a la terrassa de la Casa de les Pun-
xes; la dissenyadora de moda Krizia 
Robustella, que presentarà als jar-
dins del Palau Robert una instal·la-
ció que transmet la seva visió del 
compromís entre el disseny i la mo-
da; Marina Capdevila, Marc Palla-
rès, Júlia Solans, Joana Santamans, 
Lyona i Monstruo Espagueti, que 
protagonitzaran una exposició 
col·lectiva a la botiga Kave Home; el 
dissenyador Mathias Hahn, que fa-
rà un taller en directe a Nani Mar-
quina; l’artista Dàlia Adillon, que fa-
rà una intervenció en directe a l’Illa 
Diagonal, i Oscar Medina, que farà 
una obra d’art gegant a la botiga Be 
Store. I així fins a 33 activitats cre-
atives que tenen per objectiu acos-
tar el disseny i l’art a tots els artistes 
de Barcelona. 

Un segell d’identitat 
Sens dubte, la Diagonal és el nou epi-
centre del disseny. Però com deia 
abans, aquest concepte, lluny de ser 
una etiqueta, ha acompanyat la ciu-
tat els últims 200 anys i s’ha conver-

tit en un dels seus segells d’identitat. 
Rebobinem: ¿com va començar la 
relació entre Barcelona i el disseny? 

¿Va ser amb l’obertura de la pri-
mera escola de disseny d’Espanya, 
la Llotja? ¿Va ser amb el pla Cerdà? 
Una mica de tot. El pla Cerdà va ser-
vir per canviar la ciutat, literalment 
i metafòricament, per deixar enre-
re les muralles que fins llavors l’ha-
vien tancat i obrir-se a pobles com 
Gràcia i Sarrià, i també a la curiosi-
tat. L’Eixample, una quadrícula, 
oberta i igualitària, va permetre, 
amb l’ajuda del Modernisme, que la 
ciutat creixés de manera ordenada, 
estètica i moderna mentre les famí-
lies més riques creaven edificacions 
irrepetibles que els turistes avui en-
cara fotografien massa. 

Les exposicions universals que 
es van celebrar a Barcelona també 
hi van aportar molt (sense Netflix o 
internet, anar a una exposició uni-
versal semblava un pla molt més di-
vertit). Es van crear per a l’ocasió 
monuments que encara ara són re-
presentatius: l’estàtua de Colom, 
l’Arc de Triomf i el Parc de la Ciuta-
della a l’Exposició Universal del 
1888, i la plaça Espanya i la urbanit-
zació de Montjuïc a l’Exposició del 

Proposta  
Fins al 20 de 
juny botigues 
i espais 
emblemàtics 
acullen 
instal·lacions

A la botiga Bo Concept Store 
hi ha la instal·lació d’Oscar 
Medina. A la dreta, el terrat de 
la Casa de les Punxes on hi ha 
la instal·lació de Marta 
Armengol. FOTOS: PERE VIRGILI

Barcelona és una de les 
grans capitals del disseny. 
Ho és perquè és inherent 
a la seva essència, tradició 
i forma. Hi ho és en el sen-

tit més profund, conceptual i trans-
versal del terme. Fugint de tòpics, su-
perficialitats i formalitats per vendre 
la marca Barcelona. Barcelona és dis-
seny i un grapat de noms, històrics i 
actuals, ho constaten. Hi ha una nova 
generació de noms que pugen amb 
força. Amb nous codis i llenguatges. 
Amb una nova veu. Amb un gran fu-
tur. I tot i que el disseny és omnipre-
sent a Barcelona, la Diagonal s’ha 
convertit en un eix clau d’aquest fe-
nomen. Botigues, estudis i entitats 
aposten per donar suport i visibilitzar 
totes aquestes noves veus. 

Aquest dimecres es va inaugurar 
el festival Disseny en Diagonal, un 
projecte que durant deu dies i al 
llarg dels dotze quilòmetres de la 
Diagonal acosta el disseny, l’art i la 
fotografia als ciutadans. La idea és 
clara i gràfica: empreses, instituci-
ons, fundacions, icones arquitectò-
niques, museus i hotels organitzen 
alguna activitat relacionada amb el 
disseny amb l’objectiu de reflexio-
nar-hi, visibilitzar-lo i finalment 
acostar-lo al públic més general. 

BARCELONA
BIBIANA BALLBÉ
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El jutge de l’Audiència Nacional IIs-
mael Moreno ha proposat jutjar els 
actors IImanol Arias i AAna Duato per 
haver defraudat a Hisenda a través 
de societats instrumentals creades 
pel despatx Nummaria, del qual era 
responsable un altre dels proces-
sats, l’advocat  Fernando Peña. Se-
gons una interlocutòria recollida 
per Efe, el jutge n’acorda el proces-
sament juntament amb 29 persones 
més i sis empreses per delictes con-
tra la hisenda pública, insolvència 
punible o frustració de l’execució, 
estafa processal, falsedat documen-
tal i organització criminal.  

En el cas dels dos protagonistes 
de la sèrie de Televisió Espanyola 
Cuéntame cómo pasó, els delictes 
pels quals se’ls processa són contra 
la hisenda pública, i en el de Duato 
també per falsedat documental. El 
despatx Nummaria, explica el jutge, 
“va facilitar estructures juridicoeco-
nòmiques dissenyades, implemen-
tades i gestionades pel despatx amb 
l’única finalitat d’assegurar l’opaci-
tat de les operacions econòmiques 
dels seus clients” que, segons el jut-
ge, “eren conscients que aquestes es-
tructures serien utilitzades per re-
alitzar activitats delictives”. 

Amb l’estructura societària crea-
da per Manuel María Imanol Arias 
Domínguez, es va ocultar al fisc una 
part de les seves rendes, principal-
ment procedents de la seva participa-
ció en la sèrie, de manera que es cal-
cula que va defraudar 2,7 milions 

Arias i Duato, a judici 
per defraudar Hisenda

d’euros a Hisenda només en quotes 
d’IRPF. L’actor, amb posterioritat a 
l’inici de les actuacions inspectores 
de l’Agència Tributària i a l’obertura 
d’aquesta causa, ha obtingut ingres-
sos per un total de 2,3 milions d’euros 
en pagament per les quotes no abona-
des dels exercicis 2009 i 2010 i per de-
claracions complementàries. 

Segons l’escrit, l’actriu Ana Con-
suelo Duato i el seu marit,  Miguel 
Ángel Bernardeau, “van ocultar al 
fisc una part de les seves rendes, 
principalment procedents de la se-
va participació, com a actriu i pro-
ductor”, en la sèrie de la televisió 
pública. L’informe quantifica les 
quotes presumptament defrauda-
des per Duato en el seu IRPF en un 
total d’1,9 milions d’euros des de 
l’exercici del 2010 fins al del 2017, i 
en el cas del seu marit la quantitat 
defraudada per aquest mateix con-
cepte ascendeix a un total de 
708.130,55 euros en els exercicis de 
2011, 2012, 2014 i 2015. 

Igual que el seu company de re-
partiment, l’actriu ja ha pagat 
838.163 euros pels exercicis de 2010, 
2011 i 2012. L’estructura creada per 
Duato, molt semblant a la d’Arias, va 
consistir en la cessió dels seus drets 
d’imatge a una societat sota el seu 
control, Gaumukh AEIE, participa-
da en un 40% per la societat angle-
sa Nevington Ltd i en un 60% per 
Grupo Ganga Producciones (de la 
qual ella també és partícip, junta-
ment amb el seu marit).e

descansi), Pilma i Santa & Cole, que 
permetien als barcelonins tenir un 
tros de la Barcelona del disseny a ca-
sa seva. Vinçon va fer una clara 
aposta pels artistes i cada any la se-
va bossa la dissenyava un autor. Al 
marge de crear autèntiques obres 
d’art als seus aparadors. 

L’any 1992 els Jocs van permetre 
rehabilitar una part de la ciutat i 
també van servir perquè el món des-
cobrís la Barcelona del disseny. El 
Cobi els saludava i presentava una 
ciutat plena de creadors i creativi-
tat; d’artistes atrevits i ciutadans 
amb cultura; una ciutat de bon gust 
i bon temps; una ciutat olímpica. 

En els últims 25 anys Barcelona 
ha continuat creixent i progressant 
i ha aparegut una nova generació 
d’arquitectes, artistes, interioristes 
i dissenyadors en el sentit més am-
pli. Creadors que han recollit el tes-
timoni de Milà i Marquina i mante-
nen molt alt el nivell del disseny in-
dustrial a la ciutat. Avui, en honor 
d’aquests dos grans dissenyadors de 
productes, fem un repàs d’alguns 
dels creadors actuals especialitzats 
en disseny de producte. 

La Granja Studio. Gabriele 
Schiavon i Gerard Sanmartí són els 
cervells d’aquest estudi que es dedi-
ca al disseny, en general. S’han espe-
cialitzat en no especialitzar-se i fan 
de tot (mobles, espais, mobiliari i in-
teriorisme). Són senzills però ex-
cèntrics i creuen que la rutina ma-
ta la creativitat. 

Marc Morro. La seva passió és 
dissenyar mobiliari. Els ingredients 
dels seus productes són la fusta, la 
simplicitat i la funcionalitat per cre-
ar objectes ordinaris i anònims, en 
el bon sentit. Les cadires són cadi-
res i el tamboret és el millor disseny. 
Sense pretensions ni complicaci-
ons, però sempre amb objectes 
d’enorme qualitat. 

Josep Vila Capdevila. Una de les 
dues meitats d’Aparentment es defi-
neix com un dissenyador de sensaci-
ons, sempre buscant transmetre al-
guna cosa. Per això no para de provar 
diferents materials, diferents mo-
bles, i d’experimentar per trobar una 
nova combinació, una nova sensació. 

Jordi Canudas. Dissenyador in-
dustrial que viu entre Barcelona i 
Londres. Llums, mobles, objectes, 
fa de tot i sempre sota la premissa 
que cada creació és una nova aven-
tura. L’última en què s’ha embarcat 
és crear instal·lacions úniques. 

Goula/Figuera Studio. Disseny 
de producte i direcció artística. Per 
a ells, la suma de la comercialitat i la 
creativitat és la manera de crear el 
que anomenen beauty business. 
Amb llums, tamborets, pedra i fus-
ta volen fer del món un lloc més bo-
nic i, sobretot, més habitable. 

Coda. Arquitectura, disseny i 
docència. Creen les seves obres a 
través d’estructures lleugeres, in-
novació i la deformació elàstica dels 
materials, i defensen que el camí a 
seguir és l’optimització i les simula-
cions 3D, perquè amb l’eficiència 
tecnològica hi ha una reducció 
d’energia. 

Oriol Gener. Dissenyador in-
dustrial i interiorista. Apassionat 
del disseny, sempre busca fusionar 
l’estètica i la funcionalitat dels ob-
jectes tenint en compte els proces-
sos de producció per aconseguir ob-
jectes únics, bonics i útils. 

Xavi Mañosa. Membre d’Appa-
ratu. Combina la ceràmica tradicio-
nal i el disseny industrial. Ha injectat 
innovació i modernitat en un món en 
què tot semblava fet. Assegura que 
tots els projectes surten de manera 
natural, amb proves i intuïció. 

Ramírez i Carrillo. Compagi-
nen Milà i Barcelona. Fan llums i 
mobles únics (com una taula que 
també és un tamboret). Tot ho fan 
des de l’experimentació, amb geo-
metries i buscant tota mena d’apli-
cacions. 

David Martí i Claudia Roselló. 
El 2004 van fundar l’estudi de dis-
seny de producte Causas Externas, 
reconegut com un dels estudis joves 
d’aquell moment, cosa que els va 
permetre treballar amb Luki Hu-
ber. D’allà van passar a treballar a 
Santa & Cole, on van arribar a ser 
editors de producte. 

Curiosos, innovadors, creatius i 
amb missatge, intenció i reflexió. 
Tots ells (i molts, molts més) de-
mostren que el disseny i el bon 
gust ja estan totalment integrats 
en l’ADN del ciutadà de Barcelona. 
És tan gran aquesta conjunció que 
ara fins i tot tenim el Museu del 
Disseny de Barcelona, l’espai de la 
plaça de les Glòries que et permet 
experimentar la història del dis-
seny en totes les seves formes (dis-
seny de producte, de moda, gràfic, 
arts decoratives, tèxtils i gràfi-
ques). I aquesta setmana el tin-
drem en viu i en directe al llarg de 
tota la Diagonal.e
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L’Escenari Joan Brossa porta ‘Màtria’ a Barcelona 
By teatralnet - 13 de Juny de 2019 

Després d’estrenar-se a Fira Tàrrega, dimecres que ve 19 de juny arriba a 

l’Escenari Brossa Màtria, l’espectacle documental de Carla Rovira Pitarch, que 

parteix de la família de l’autora per parlar dels mecanismes de la memòria i de les 

polítiques de justicia, reparació i representació.  

Sota l’escenografia de Mariona Signes González, Manoly i Carla Rovira Pitarch, 

el públic situat en un espai circular podrà veure’s les cares, construint un espai 

escènic per reivindicar la història, reapropiar-nos d’ella i generar un espai de debat 

col·lectiu per narrar el silenci. 

SINOPSI 

Màtria, és un viatge artístic d’amor. Com encarar la memòria familiar en un Estat 

forjat en l’oblit? Quin és el llegat familiar de les ferides de la Guerra Civil? I quin és 

el paper que juguen les nostres mares? Enrique Isart Alonso va morir afusellat pel 

franquisme el 14 d’agost del 1939 a Cartagena. Va deixar una carta escrita amb un 

missatge a la seva mare Virgínia Alonso: Madre, valor! El seu cos roman desaparegut 

des d’aquella data en un de tants marges en què s’ha construït la transició exemplar 

de l’Estat espanyol. A través de les seves cartes i dels materials de les dones de la 

família, construïm un espai escènic per reivindicar la història, reapropiar-nos d’ella i 

generar un espai de debat col·lectiu per narrar el silenci. 

Des dels marges rebusquem en els marges, des de la Màtria, parlem. 

Màtria, és un espectacle documental que parteix de la família de l’autora per parlar 

dels mecanismes de la memòria i de les polítiques de justícia, reparació i 

representació. Un espai circular, en què ens veiem les cares, per debatre sobre les 

narratives de l’oblit. Un desaparegut, les oblidades i la història. 



http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8202&comps_id=214336315 

El Festival Píndoles tanca la seva cinquena 
edición amb èxit i premia quatre obres que 
iniciaran la GiraPíndoles 
By teatralnet - 13 de Juny de 2019 

El Castell de Montjuïc va acollir aquest passat cap de setmana la 5a edició del 

Festival Píndoles de teatre breu que va assolir més del 90% d’ocupació. Gràcies 

al festival, les portes del Castell es van obrir per a més de 2000 persones en un 

horari en què habitualment la fortalesa roman tancada.  

El jurat del Festival Píndoles va premiar les obres La noia de la benzinera, d’Aina 

de Cos, Margarita d’Irene Minovas i Tot inclòs de Jordi Centelles, que faran 

una gira pel Teatre Tantarantana (18 de juny), el Maldà Teatre (21 de juny) i la 

Sala Flyhard (26 de juny)  

L’obra preferida del públic va ser Guardar la roba de Martí Costa, que també es 

sumarà a aquesta gira per les 3 sales barcelonines. Gràcies a la gran presència de 

programadors durant el festival (64 professionals de 32 municipis diferents), totes 

les obres estrenades tindran oportunitat d’entrar en un catàleg per ser 

programades arreu de Catalunya en el marc de la GiraPíndoles. 

El Premi Residència Cal Gras, que ofereix una residència artística d’una setmana 

a Cal Gras (Avinyó, el Bages) va ser per a Petjades de la companyia Pau Palaus. 

A més, el jurat va voler fer una menció especial a l’espectacle convidat Longing 

for #1 de Giulia Spattini per la seva sensibilitat, l’estètica i la qualitat de l’artista. 

Més sobre el festival Píndoles 

Des del 2015 el Festival Píndoles busca convertir-se en el referent del teatre breu 

professional a Catalunya. A la vegada, comparteix un altre objectiu com és el de 

portar les arts escèniques fora dels espais habituals. 

El Festival aposta clarament per estrenes i fomenta la igualtat d’oportunitats entre 

autors i autores amb una selecció de textos 100% anònima, a càrrec d’una comissió 

pròpia  

El Festival Píndoles és l’inici d’un projecte molt més gran: La GiraPíndoles! Les obres 

estrenades al festival tenen la oportunitat d’entrar en un catàleg per ser programades 

arreu de Catalunya en un format itinerant pels espais més singulars de cada municipi. 

Municipis en molts casos petits, on no hi arriba l’oferta cultural convencional o les 

gires de grans espectacles i productores. La GiraPíndoles ja ha fet més de 150 

parades i vol seguir creixent per tenyir de teatre i cultura cada racó de Catalunya! 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8202&comps_id=214336315
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L’Associació d’Actors i Directors de Catalunya canvia de gerent

Canvis a l’estructura de l’AADPC. Tumani León, gerent de la casa des de fa gairebé

trenta anys, es jubila. La nova gerent serà Teresa Iglesias, fins ara vinculada a

l’APGCC.

León va arribar a l’associació fa 28 anys, gràcies a un anunci a El Periódico en el qual

l’AADPC, que en aquella època començava prendre rellevància i buscava algú per

ocupar-se de la gerència. En aquell moment León, explica ella mateixa a la carta de

comiat, “estava treballant en un concessionari Opel, però sentia que havia tocat

sostre i necessitava un canvi”.

També Iglesias, la nova gerent que ja treballa en el càrrec, considera que “petits o

grans, els canvis sempre representen un repte i et confronten amb les teves pors i,

curiosament, els teus anhels i, potser, desitjos”. De fet, fa 14 anys que, com explica

ella mateixa en una carta de presentació, va passar d’un sector professional a un

altre: de les biblioteques i centres de documentació internacionals a la distribució, gestió i

producció de companyies professionals catalanes de teatre i circ des de l’aventura de

l’emprenedoria amb La Centraleta. Ara, després d’una temporada a l’APGCC, on ha pogut conèixer

un altre angle de la cultura, entra a formar part de la gran família de l’AADPC.
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ÚLTIMS ARTICLES PUBLICATS

Publicitat

El repte i la nostra fita
13 juny, 2019

Tot en aquesta vida s’acaba o
simplement canvia
13 juny, 2019

Relleu a la gerència de l’AADPC
13 juny, 2019

per E N T R E A C T E  a 13 JUNY, 2019    0 COMENTARIS

ACTUALITAT

Relleu a la gerència de l’AADPCRelleu a la gerència de l’AADPC

 Medio

 Soporte

 U. únicos

 Pág. vistas

 Entreacte.cat

 Prensa Digital

 359

 1795

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 13/06/2019

 España

 45 EUR (50 USD)

 189 EUR (214 USD) 

http://entreacte.cat/entrades/actualitat/noticies/relleu-a-la-gerencia-de-laadpc/



http://entreacte.cat/entrades/opinio/el-repte-i-la-nostra-fita/ 

Carta de Teresa Iglesias, nova gerent de l’AADPC 
M’agraden els canvis. Petits o grans, sempre representen un repte i et confronten amb les teves 
pors i, curiosament, els teus  anhels i, potser, desitjos. Fa 14 anys vaig fer un gran canvi: el salt 
professional d’un sector a un altre, de les biblioteques i centres de documentació internacionals 
a la distribució, gestió i producció de companyies professionals catalanes de teatre i circ des de 
l’aventura de l’emprenedoria amb La Centraleta, connexions culturals. I per què aquest canvi? 

Perquè la cultura m’apassiona, i les arts escèniques, encara més. Un canvi que anava de dins cap 
a fora. I vaig trobar el lloc on volia estar. 

Gràcies a aquest canvi, he conegut el teatre familiar i el circ de prop, que a part de robar-me el 
cor i captivar-me, m’han ensenyat moltíssim, tant la feina amb les diferents companyies com, 
de manera destacable i més tard, el meu pas per L a Central del Circ, l’APCC i l’Ateneu de 9 Barris, 
una experiència deliciosament enriquidora i inoblidable. I del circ a la gestió cultural passant per 
les subvencions i les consultories professionals, dues branques de la gestió que he integrat en el 
meu recorregut professional i que he pogut aplicar a l’APGCC, l’associació que m’ha donat 
l’oportunitat d’aprofundir i conèixer un altre angle de la cultura que ens aporta el recorregut 
d’una ruta que no hem de perdre mai de vista. 

I entretinguda a replantejar aquesta ruta, apareix, de sobte, un canvi. Aquest cop de fora cap a 
dins. Quan la Tumani em va trucar per dir-me que volia fer un cafè amb mi, vaig saber que alguna 
cosa estava a punt de canviar… I amb un tallat al davant i una cigarreta a les mans, em va oferir 

el seu relleu ‒la gerència de l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya després 
de 28 anys… ¡casi ná! Por? Il·lusió? 

Respecte? Emoció? Tot alhora i barrejat. Un nou repte, un nou mirar endavant, una confiança 
dipositada a les espatlles que fa estremir i que il·lusiona al mateix temps d’una manera 
indescriptible… 

Un sí sense dubtar, però amb un respecte colossal. I com ho farem? Anant plegades, pensant en 
el sector, en les arts escèniques i en tots els professionals que es mereixen que des de la gestió 
els oferim eines, recursos, confiança, possibilitats, realitats, fulls de ruta i opcions de millora i 
creixement, tant professional com personal i en comunitat. Fa poc he llegit que “confiar en la 
capacitat de l’altre és la base perquè un ésser viu desperti la seva resiliència”, i hi estic totalment 
d’acord. 

Estem en un sector complex que necessita persones resilients, i crec que aquí hi ha la clau per 
aprendre a anticipar-nos, adaptar nos i respondre de forma positiva sense perdre la cohesió 
interna i les característiques pròpies, fent front a la variabilitat, mantenint indemnes l’estructura 
essencial i la identitat. 

Aquest és el repte i la nostra fita. Gràcies, Tumani, per la teva confiança. 

http://entreacte.cat/entrades/opinio/el-repte-i-la-nostra-fita/
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El Grec Temàtic. El circ més personal representat
per Pepa Plana i Manolo Alcántara

  By  Teresa Bruna  - 13 de Juny de 2019  0

 

El

Festival

Grec que

arriba

amb un

allau de

propostes -94 comptabilitzades!- de tots els registres i gustos, és a dues setmanes de la inauguració. El

seu director, Cesc Casadesús, ens l’està presentant amb temps per facilitar que pugueu preparar-vos

l’agenda, i ho està fent agrupant els espectacles sota un concepte temàtic. Tot i ser molt diferents,

d’aquesta manera configuren una mena de ruta per als amants del gènere. Avui us parlarem del circ, de

les dues peces que ja ens ha presentat, signades per dos dels grans: Manolo Alcántara i Pepa Plana.

Anem-hi per ordre cronològic:

DÉJÀ VU, de Manolo Alcántara

Mercat de les Flors, Sala Ovidi Montllor

Del 9 a l’11 de juliol

Roda de premsa del Circ al Grec 2019
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Entrades aquí

Quina és la distància entre la realitat i el somni? Aquest és el punt de partida de la nova creació de

Manolo Alcántara, que té com a protagonista un únic personatge. Té uns somnis ambiciosos que són,

de fet, l’expressió dels seus aires de grandesa. Déjà vu és un espectacle de circ molt personal: “Sóc

autodidacta i intuïtiu i m’agrada explicar el que em surt de dintre. I aquest és el més teatral

dels que he fet fins ara!” Així exposa l’espectacle Manolo Alcántara, que ja va estrenar al Grec 2014

el seu gran èxit Rudo, encara avui en cartell.

L’obra parla del què és una persona i dels seus somnis, frustracions, desil·lusions, del que és, del que vol

ser… I del que no ha pogut fer. “És un ésser dual i tots els contrapunts que té el personatge, els té

també l’espectacle. El que és i el que vol ser es mostra a través del somni i hi ha la dualitat de

si és somni o realitat”, continua l’artista.

Els elements que acompanyen l’espectacle també són extrems. “Hi ha unes tisores petitones, un

barret gegant que es transforma en una roda de circ… I una prestatgeria que també és un

personatge!” Hi ha música és en directe, composada, dirigida, arranjada i interpretada per Laia Rius, i

també d’enregistrada expressament per una banda de sis músics: “Tinc un equip fantàstic que

m’ajuda, perquè no ho sé tot, sóc més artesà que artista! Un equip format per Pep Pascual

(producció musical  i enginyeria de so); Xavi Erra (atrezzo i acabats pictòrics); Rosa Solé (vestuari);

Ivan Tomasevic (llums i so) i Toni Zafra (construcció i disseny titella). Manolo Alcántara signa la idea,

creació, direcció, disseny d’escenografia i la interpretació, que comparteix amb Laia Rius i Andreu

Sans. I Joan Trilla, el tramoia/actor.

Tot plegat és un espectacle visual, sense text, on es difuminen les fronteres entre realitat i fantasia a

partir d’una història amb un punt de malenconia. Com si Bartleby, l’escrivent, es trobés de sobte immers

en el món fabulós d’Alícia al país de les meravelles…“El que m’agrada del circ és el risc. A Rudo era

evident, aquí ho és menys, però m’atrapa la sensació de por com quan el barret sembla que

cau, o la prestatgeria… I m’encanta la cara de por del públic!”

Cesc Casadesús confirma que: “Déja vu és un espectacle artisanal, ell sempre treballa així, a fons,

amb tots els detalls. I els té al cap molt temps abans. Aquest espectacle no té res a veure amb

Rudo ni amb Plecs. Tenen un univers semblant perquè són referents seus i prou,” I es dirigeix a

l’artista: “Saps que et diuen el James Thierry català?”

SOBRE L’ARTISTA

Manolo Alcántara es considera autodidacte i que va treballar sol fins que, l’any 2000, va participar en la

fundació de la Cia. Circo Imperfecto. El 2006 va crear companyia pròpia, Solo Manolo, i va portar a

escena l’espectacle Locomotivo. El 2010 va signar l’espectacle Plecs amb Xavi Erra i, finalment, l’any

2014 va crear la Companyia Manolo Alcántara, que va arrencar a caminar amb el muntatge Rudo, vist al

Grec d’aquell any, on utilitzava com a escenografia un seguit de grans caixes amb les quals construïa una

escenografia canviant.

………………………………………..

VEUS QUE NO VEUS, de Cia Pepa Plana

Escenari Joan Brossa

Del 18 al 21 de juliol

Entrades, aquí

Pepa Plana, sempre al capdavant de revolucionar el paper de la dona pallassa al món del circ, una de les

fundadores del Festival de Pallasses… havia d’inventar coses que a ningú li havien passat pel cap. I un dia,

mirant fotos, va recordar una vella amistat amb l’actriu Noël Olivé: “Ens vam conèixer a l’Institut del

Teatre, ens vam fer molt amigues, vam compartir pis, vacances, viatges… però vam emprendre

camis artístics diferents.”  Va tenir  ganes de tornar-se a veure i  va pensar: “I si li proposo de fer

un número juntes, ella de Pallassa Blanca i jo de Augusta? No s’ha fet mai amb pallasses,

almenys, a mi no em consta…”

I així va néixer Veus que no veus “que estem disfrutant moltíssim tot i les dificultats que hi ha de

programació. Ens va ser molt fàcil de crear, totes les peces encaixaven… Vam pensar: què
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TAGS Circ

Genèric saT! 18-19

hauria passat si les nostres àvies haguessin pogut fer de pallasses? I amb aquest punt de

partida, vam començar a buscar números antics.” El títol una mica ja ho descriu: “Són veus de

dones que ens són referents.” Veurem dues heroïnes del segle XXI intentant sobreviure a les

situacions, clàssiques o no, que la seva condició de pallasses els ofereix. “I també es refereix a que

nosaltres volem ser vistes i a que, si ens veus, és perquè hi som! Hi ha una gran dificultat per

ser visibles.” Entre els números,  n’hi ha dos de diferents i una mica més llargs “perquè també vam

sentir la necessitat de parlar de nosaltres.”

En general, n’estan molt cofoies: “És un espectacle boig, deliciós, se’ns en va l’olla, parlem… i no hi

ha text! Hi ha una estructura, passen coses…”, diu la Pepa. I continua: “Vaig pensar amb la Noël

perquè jo ja porto moltes hores de nas i necessitava que la meva Cara Blanca fos molt

generosa i que em deixés delirar com a Augusta. Ella no havia fet mai de pallassa i… ja la

veureu,  ja!”  La Noël afegeix que “al principi la proposta em va fer una mica de por. Però amb la

Pepa tenim molta complicitat i totes dues portem ja moltes hores d’escenari, moltes taules.”

Sobre l’argument: “Hi va haver un moment que ens va sortir la dèria feminista que ens és

inherent i no podíem obviar…” Però de bon rotllo, eh! Perquè les dirigeix un home: en Joan Arqué.

 La Pepa diu: “M’agrada molt la feina que fa en Joan  com a Cara Blanca, coneix molt bé el món

del pallassos i….  a més, en Joan va tenir una filla i li va posar Pepa!”

Ah! I ens diuen que no oblidem de posar que la música és original de Lluís Cartes “el nostre músic de

capçalera!”

ELS PROTAGONISTES

Pepa Plana és una actriu i pallassa que no és només un referent de l’escena catalana, sinó que té un

prestigi internacional. Ha creat deu espectacles, sis dels quals encara estan en repertori, també ha

treballat amb el Cirque du Soleil, i ha compartit escenari amb figures com el desaparegut Joan Montanyès

“Monti” i Joan Valentí “Nan”. Premi Nacional de Cultura de la Generalitat l’any 2014, l’últim cop que va

passar pel Grec (l’any 2016) hi va estrenar  l’espectacle unipersonal Paradís pintat.

Noël Olivé és una actriu de teatre, cinema i televisió que ha treballat amb directors com Calixto Bieito,

Oriol Broggi o Magda Puyo, i, al cinema, amb noms com els de Cesc Gay, Isabel Coixet, Francesc

Bellmunt i Rosa Vergés.

Les dirigeix Joan Arqué, que combina la feina de pallasso amb la direcció. Ha dirigit o codirigit Pals (amb

Leandro Mendoza, al Grec 2015) o Històries d’Istanbul. A contrapeu (Grec 2017), entre molts altres

espectacles. A més, forma part de la companyia Rhum i Cia., amb la qual ha actuat en espectacles

com Rhum (Grec 2014) i Rhumia(Grec 2016).

Una producció de La Vaca Flaca.
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El Grec Temàtic. La dansa de Ayguadé-Chair, Lucy
Guerin, Kyle Abraham i Osso Club

  By  Teresa Bruna  - 13 de Juny de 2019  0

Continuem amb

l’opció de separar

el gruix de la

programació del

Grec per

continguts

temàtics, que és

la que ha escollit

el director del

festival, Cesc

Casadesús, per

facilitar una

possible ruta per

als amants

específics de cada

disciplina. Ara

parlarem de

dansa, ja que ens

han presentat

quatre propostes

molt diferents i

d’alta qualitat,  totes signades per grans noms. del gènere. N’hi ha dues internacionals: Split, de Lucy

Guerin (Austràlia) i Programa mixt, de Kyle Abraham (EUA) i la seva companyia A.I.M.  I també

Here, de la coreògrafa catalana Lali Ayguadé, que codirigeix  per primera vegada i ha escollit el ballarí

Guilhem Chatir. I un d’híbrid: La set i la revolució, perquè barreja la dansa, l’humor i el llenguatge de

quatre artistes que han format l’Osso Club. Són: Enic Ases, Andrés Corchero, Pep Ramis i Piero

Steiner.

Som-hi per ordre d’estrena!

HERE, de Lali Ayguadé & Guilhem Chatir

Mercat de les Flors – Sala Ovidi Montllor

Dies 3 i 4 de juliol
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La posada en escena de Here  és una col·laboració entre dos coreògrafs, la catalana Lali Ayguadé i el

franco marroquí Ghilhem Cahtir. “Tots dos som molt diferents i, a més, comptem amb una

cantant, la soprano Astrid Stockman”,  explica la Laly.  La proposta compta amb el recolzament del

programa  Pyrenart de cooperació territorial de la Unió Europea.

Sobre els dos creadors, la Laly explica que “som molt diferents, sobretot en la forma de iniciar un

procés. Però també està bé ser diferents.” La coreògrafa ens explica com es van conèixer: “Vaig

fer un taller i ell hi era. I em va agradar el seu moviment.” I afegeix coincidències: “Teníem ganes

de jugar diferents formes de l’art, i vam pensar en una cantant lírica. Here és un mon que

formem amb normes establertes per la cantant, que és la dictadora i la vigília. És com una

deessa manipuladora que ho vol controlar tot.”, continua la Lali.Els acompanyenJoana Gomila “que

juga amb l’electrònica,” en la composició musical, Aida Gabriëls ha fet la dramatúrgia i Martina

Cabanas, l’escenografia. Cesc Casadesús assegura que “és molt potent a nivell de moviment.”

L’argument presenta, doncs  una persona que observa i dos individus que neixen,  no tenen cos,

comencen molt similars i acaben diferenciant-se. pregunta de quines coses els acosten i quines els

separen. Els dos personatges acaben d’arribar a un lloc que ja hi era abans que ells hi apareguessin, i que

continuarà existint després. Viuen ara i aquí i miraran d’adaptar-se a les circumstàncies, guiats per la veu

de la soprano que els ajudarà a descobrir les seves emocions. I en aquest viatge iniciàtic descobriran que

potser han de trencar normes i estripar veritats absolutes per retrobar el seu jo més autèntic.

Abans d’acabar, la Laly ens diu que està treballant una trilogia més teatral, tot i que a partir del moviment,

amb dramatúrgia i que compta amb l’acompanyament de Jordi Oriol.

……………………………………….

SPLIT, de Lucy Guerin

Mercat de les Flors – Sala Pina Bausch

Dies 5 i 6 de juliol

“Un espectacle que ens arriba de Melbourne signat per una gran coreògrafa australiana que

viatja per tot el món”, explica Casadesús, en absència dels artistes a la roda de premsa. És la història

de dues dones que treballen en una cinta que posen al terra i van marcant territori, que es va fent petit.

Una va vestida i l’altra despullada. S’enfronten a un espai cada cop més limitat, reflex d’un món on la

pressió creix a cada moment i on els recursos són cada cop més escassos. Faran servir el moviment per

expressar les emocions, el dolor i el conflicte que implica la relació amb els altres. “El resultat és una

peça tan deliciosa i delicada com senzilla, ja que no requereix escenografia ni attrezzo de cap

mena més enllà dels cossos de les protagonistes, evolucionant al so d’una música electrònica i

sovint repetitiva composta pel britànic Scanner (nom artístic de l’artista Robin Rimbaud). Us

prometo que és preciós, preciós”, diu Casadesús, entusiasmat.

L’australiana Lucy Guerin és coneguda per la seva tècnica i originalitat, i amb Split -presentat el 2017

per l’Art House de Melbourne- va rebre el premi a la millor ballarina i sis nominacions als premis Green

Room 2018.

……………………………………….

A.I.M / Kyle Abraham

Mercat de les Flors – Sala Maria Aurèlia Capmany

Dies 9 i 10 de juliol

Tampoc ha pogut assistir a la presentació, pel que Casadesús ens explica que Kyle Abraham és “el

coreògraf més important de l’època de Obama. Ve del hip-hop i de la dansa post-moderna,

filtrada pel hip hop.” Ens porta un programa mixt format per quatre peces  sensuals, provocadores i

d’alta intensitat, agrupades sota l’aixopluc de A.I.M, anteriorment Abraham In Motion, productora que es

marca com a objectiu crear un treball “interdisciplinari i evocador”. 

Kyle Abraham és un talent encara  molt jove (va néixer en plena cultura del hip-hop de finals dels anys

70, ) però va tenir una formació clàssica que incloïa l’estudi del violoncel, el piano i les arts visuals. Basa

la seva feina en el so, el comportament humà i els aspectes visuals, punts de partida d’una recerca

coreogràfica que, en escena, pren la forma d’una dansa inclassificable, entre el ballet i les danses urbanes,
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que els ballarins interpreten en uns registres que van del hip-hop a les formes més elegants del jazz,

l’afro o els ritmes electrònics. L’acompanyen uns ballarins i ballarines que procedeixen de disciplines

diverses però que posen en comú a l’escenari el seu  background  personal.  

I no ha estat mai a Barcelona. Serà, doncs, tota una descoberta!

……………………………………….

LA SET I LA REVOLUCIÓ

de Osso Club: Enric Ases, Andrés Corchero,

Pep Ramis, Piero Steiner

Mercat de les Flors – Sala Pina Bausch.

Dies 12 i 13 de juliol

Quatre artistes, dels grans, que porten més de 25 anys anys treballant i investigant cadascú en el seu

llenguatge creatiu, s’han unit per treballar junts i veure fins on els porta l’experiència. Parlem de Pep

Ramis, director d’escena, cofundador de la companyia Mal Pelo i del Centre l’Animal a l’Esquena, ballarí i

actor;  Andrés Corchero, ballarí i coreògraf, pedagog i especialitzat en la dansa butoh; Piero

Steiner, actor i director d’escena que ha treballat en diferents companyies de teatre, circ i dansa (Tricicle,

Baró d’Evel, Ernesto Collado…) professor d’acròbacia i teatre i Enric Ases, actor, director i autor teatral,

que també ha conviscut amb companyies tan variades com Los Los, Teatre de Guerrilla o La Fura dels

Baus, entre d’altres.

Inclassificables, els hem situat a la dansa perquè ens els han presentat el mateix dia i n’hi ha dos,

almenys, que venen d’aquesta disciplina.

“Ens sentim còmodes en aquesta escena híbrida, amb quatre personatges provinents de mons

tan diferents. Tots rondem els 60, en som conscients i acceptem el que ens toca: deixar-nos

endreçar per dues dones, que són maria Muñoz i Leo Castro.” Tot i anar per camins diferents:

“sempre hem sentit que teníem alguna cosa en comú i ganes de treballar junts. Buscar quin era

el llenguatge i el codi que ens podria unir… Vam estar una setmana tancats a la cova i ens ha

sortit un llenguatge poètic, metafòric i de narrativa subtil” explica l’Enric Ases.

Diuen que “pel fet de ser quatre homes reflexionem sobre la masculinitat, però en realitat ho

fem sobre l’ésser humà.” Pel que fa a l’argument, l’Enric Ases exposa que “la peça reflexiona sobre

el moment vital en què ens trobem, sobretot pel que fa al físic i a l’edat. Tots quatre hem

treballat molt i podem reflexionar enrere per poder mirar endavant. Venim de mons

aparentment diferents i hem trobat una textura comú, però en cap moment hem anul·lat les

identitats.” Diu que l’espectacle   “planteja més preguntes que respostes. Una de les preguntes

és Què ens ha passat? i la resposta és una reflexió interna més poètica que literària.”   Assegura

que l’espectacle mostra un moment vital d’ells que està “entre l’esperança i la decepció. L’esperança

del futur i la decepció per coses que trobes si mires la vida. Intentem treballar amb les nostres

contradiccions.”

I la creació: “Partim de improvisacions de materials personals. Hi poses una manera de moure’t i

d’entendre la vida. Després ho ordenes i al final intentem que surtin matèries universals i que

entrin a tothom.” opina l’Enric Ases. I continua: “N’ha sortit un moment dolç de revisió de la

nostra feina, amb molt d’humor per dins… Vull remarcar lo bé que ens ho hem passat. Fins i tot

ens hem atrevit a cantar! Volem que el nostre viatge agafi l’espectador de la mà i no el deixi

anar fins al final.”  

Més

Més

Per teatralnet - 7 de Juny de 2018

Una de talents emergents…amb reafirmació dels
ja consagrats

Més

Per teatralnet - 24 de Maig de 2018

Jazz diví, pors internes, enginy esmolat i clàssics
que es perden pel camí

Més

Per teatralnet - 27 d'Abril de 2018

Doncs si us sembla, comencem justament pel primer
apartat; pel talent emergent d’un jove autor que, amb
unes …

Temps salvatge, l’amenaça que sembla externa i
el perill que ve del teu interior

Recordeu la piscina pública …

El destí és el destí. I estava escrit que –mentre el
drama polític segueix marcant el nostre dia …
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TAGS Dansa

Previous article

Exhaurides les entrades per a ‘La Nit dels Musicals’,
l’espectacle inaugural del Fresc Festival 2019

Next article

El Festival Píndoles tanca la seva cinquena edició amb
èxit i premia quatre obres que iniciaran la GiraPíndoles

Genèric saT! 18-19

L’espectacle comparteix un somni de tots: la revolució, “perquè som fills d’una generació que no ens

la va deixar feta. Per fer-la, hi ha mètodes diferents a cada moment històric. Nosaltres ho

traslladem preguntes com ara: què projectaves? que projectes ara? quins somnis tenies? què

ha passat i què pot passar?” Però: “Més enllà del discurs, que és important, l’espectador ha de

veure un espectacle.” 

La direcció de l’espectacle està compartida per tots quatre. La coreògrafa Maria Muñoz els ha aportat la

mirada externa i ens ha ajudat a sintetitzar. També els ha ajudat Lilo Baur, antiga col·laboradora de

Peter Brook; Leo Castro com assistent de direcció, Fanny Thollot, de Mal Pelo, que ha fet la banda

sonora… Han treballat molt ben acompanyats!

Sobre els llenguatges: “hi ha tres escenes en què el text és bàsic, però està molt equilibrat. És

una peça híbrida. No podem dir que ballem i fem teatre. Però ballem i fem teatre!”

Teresa Bruna

Me gusta 0

‘Mundo Obrero’ el primer musical de

Alberto San Juan, arriba al Lliure de Gràcia

L’Escenari Joan Brossa porta ‘Màtria’ a

Barcelona

El Festival Píndoles tanca la seva cinquena

edició amb èxit i premia quatre obres que

iniciaran la GiraPíndoles
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R 3ROCKETMAN. De Dexter Fletcher. Amb 
Taron Egerton. 16 Anys. Regne Unit, Estats 
Units. 2019. BIOPIC. 121 min. Un nen d'una 
ciutat petita aconsegueix convertir-se en una 
de les figures més icòniques de la cultura pop. 
Arenas (Cast. i VOSE), Aribau, Balmes (VO-
SE), Bosque, Diagonal (Cast. i VOSE), Dia-
gonal Mar (Cast. i VOSE), La Maquinista, 
SOM Multiespai (Cast. i VOSE), Glòries, 
Gran Sarrià, Palau Balañá, Phenomena (VO-
SE), Renoir Floridablanca (VOSE), Verdi (VO-
SE), Verdi Park (VOSE), Yelmo Comedia (VO-
SE), Yelmo Icaria (VOSE).

3RUBEN BRANDT, COLECCIONISTA. De Milorad 
Krstic. 16 Anys. Hongria. 2018. ANIMACIÓ. 94 
min. Ruben Brandt és un psicoterapeuta d'èxit que 
aplica tècniques artístiques per curar els seus pa-
cients, però els personatges dels quadres s'estan 
apoderant dels seus somnis. Zumzeig Cinema 
(VOSE).

S 3SAUVAGE. De Camille Vidal-Naquet. 
Amb Félix Maritaud. 18 Anys. França. 2018. 
DRAMA. 99 min. El Leo té 22 anys i ven el seu 
cos per pocs diners, de vegades amb amor, de 
vegades amb luxúria. Boliche (VOSE), Cine-
mes Maldà (VOSE).

3SOMBRA. De Yimou Zhang. Amb Zheng Kai. 
16 Anys. Xina. 2018. ACCIÓ. 116 min. El 
comtat de Pei és administrat per un rei salvat-
ge i perillós. Quan el rei i el seu comandant de-
cideixen assetjar la ciutat emmurallada de Jing, 
començarà un combat sense igual. Balmes 
(VOSE), Phenomena (VOSE), Yelmo Icaria 
(VOSE).

T 3THE OLD MAN AND THE GUN. De David 
Lowery. Amb Robert Redford. 7 Anys. Estats Units. 
2018. COMÈDIA. 93 min. El lladre de bancs Fo-
rrest Tucker ha aconseguit deslliurar-se 18 vega-
des d'anar a la presó. Ara que està retirat, el Tuc-
ker viu en una llar de jubilats. Cinemes Texas 
(VOSC).

3TIMADORAS COMPULSIVAS. De Chris Addi-
son. Amb Anne Hathaway. 7 Anys. Estats Units. 
2019. COMÈDIA. 94 min. Dues estafadores pro-
fessionals, una de baixa estofa i una altra d'alt 
nivell, s'alien per acabar amb els homes que les 
han menyspreat. Arenas, Diagonal, Diagonal 
Mar, La Maquinista, SOM Multiespai, Yelmo 
Icaria (VOSE).

3TOLKIEN. De Dome Karukoski. Amb Nicholas 
Hoult. 7 Anys. Estats Units. 2019. BIOPIC. 112 
min. Tolkien és un escriptor orfe a la recerca de 
l'amistat, l'amor i la inspiració artística en el si del 
grup d'inquiets estudiants del qual forma part. Are-
nas, Balmes (VOSE), Bosque, SOM Multiespai 
(Cast. i VOSE), Gran Sarrià, Renoir Floridablan-
ca (VOSE), Verdi (VOSE), Verdi Park (VOSE), Yel-
mo Icaria (VOSE).

3TOMMY. De Ken Russell. Amb Roger Daltrey. 12 
Anys. Regne Unit. 1975. MUSICAL. 111 min. Un 
nen es queda cec, sord i mut com a conseqüèn-
cia d'un trauma, però amb el pas del temps es 
converteix en estrella mundial del pinball. Verdi 
Park (VOSE).

U 3UN HOMBRE FIEL. De Louis Garrel. Amb 
Louis Garrel. 7 Anys. França. 2018. COMÈDIA 
ROMÀNTICA. 75 min. La Marianne deixa l'Abel pel 
Paul, el seu millor amic i pare del fill que està espe-
rant. Vuit anys més tard, el Paul mor i l'Abel torna 
amb la Marianne. Méliès (VOSE), Yelmo Icaria 
(VOSE).

V 3VENGADORES: ENDGAME. De Anthony 
Russo i Joe Russo. Amb Brie Larson. 7 Anys. Es-
tats Units. 2019. ACCIÓ. 182 min. L'univers es tro-
ba en ruïnes. Amb l'ajuda dels seus últims aliats, 
els Venjadors es reuneixen un cop més per rever-
tir les accions de Thanos. Arenas, Balmes (VO-
SE), Bosque, Diagonal, Diagonal Mar, La Ma-
quinista, SOM Multiespai, Glòries, Palau Bala-
ñá, Yelmo Icaria (VOSE).

X 3X-MEN: FÉNIX OSCURA. De Simon Kin-
berg. Amb Sophie Turner. 12 Anys. Estats 
Units. 2019. ACCIÓ. 113 min. Els X-Men 
s'enfronten al seu enemic més formidable i po-
derós: un dels seus membres, Jean Grey. Are-
nas, Balmes (VOSE), Bosque, Diagonal 
(Cast. i VOSE), Diagonal Mar, La Maquinis-
ta, SOM Multiespai (Cast. i VOSE), Glòries, 
Palau Balañá, Phenomena (VOSE), Renoir 
Floridablanca (VOSE), Yelmo Comedia (VO-
SE), Yelmo Icaria (VOSE).

Y 3YOYES. De Helena Taberna. Amb Ana 
Torrent. 13 Anys. Espanya. 2000. DRAMA. 106 
min. Yoyes, la primera dona que va ocupar un lloc 
de responsabilitat a ETA, torna del seu exili a 
Mèxic i intenta refer la seva vida. Filmoteca de 
Catalunya.

niza es el blanco más puro. Men in Black: Interna-
tional. No me toques. VOSE. Rocketman. Sauva-
ge. VOSE. Un hombre fiel. X-Men: Fénix Oscura.

SANT PERE DE RIBES
3CINEMA RIBES. Plaça Marcer, 7. T.: 677825205. 
www.cinemaribes.com. Rocketman. Cast. i VOSE.

SANT VICENÇ DELS HORTS
3MULTICINEMES LA VAILET. Ctra. Sant Boi 63-67. 
T.: 936568087. www.cineslavailet.com. Aladdín. El 
sótano de Ma. Men in Black: International. 
Pokémon: Detective Pikachu. X-Men: Fénix Os-
cura.

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
3MONT-ÀGORA CINEMES. Passeig de Catalunya, 
s/n. T.: 617025916. www.facebook.com/montagora-
cinema/. Men in Black: International. Rocketman. 
X-Men: Fénix Oscura.

SITGES
3PRADO-CINE CLUB SITGES. Carrer Pau Casals (Ca-
sal de Sitges). T.: 938943110. www.cineclubsitges.
com. Como pez fuera del agua. VOSE. Mr. Link: 
El origen perdido. Sauvage. VOSE.

SOLSONA
3CINEMA PARÍS. de Tora. T.: 973480277. www.cir-
cusa.com. Rocketman.

TARRAGONA
3OCINE LES GAVARRES 3D. CC Les Gavarres (Au-
tovía Tarragona-Reus). T.: 902170831. www.ocine.es. 
Aladdín. Antes de la quema. Clara y Claire. El hi-
jo. El sótano de Ma. John Wick: Capítulo 3-Pa-
rabellum. Kin. La biblioteca de los libros recha-
zados. Lo dejo cuando quiera. Mejor que nunca. 
Men in Black: International. Mia y el león blanco. 
Mr. Link: El origen perdido. Cast. i C. Pokémon: 
Detective Pikachu. Rocketman. Timadoras com-
pulsivas. Tolkien. Vengadores: Endgame. X-Men: 
Fénix Oscura.

3YELMO CINES PARC CENTRAL. CC Parc Central, Av. 
Vidal i Barraquer, 15-17. T.: 902220922. www.yelmoci-
nes.es. Aladdín. El sol también es una estrella. El 
sótano de Ma. John Wick: Capítulo 3-Parabellum. 
Men in Black: International. Pokémon: Detective 
Pikachu. Rocketman. X-Men: Fénix Oscura.

TÀRREGA
3MAJÈSTIC. Av. Catalunya 56. T.: 973610519. www.
circusa.com. Men in Black: International. Rocke-
tman.

TORROELLA DE MONTGRÍ
3CINEMA MONTGRÍ. Pl. Ernest Lluch, s/n.cineclub-
torroellenc.cat/. El hijo del acordeonista.

VALLS
3JCA CINEMES TARRAGONA-VALLS. St. Antoni 
Maria Claret 8. T.: 977602701. www.jcacinemes.
com. Aladdín. 10 días sin mamá. C. El hijo. El 
sótano de Ma. Hellboy. John Wick: Capítulo 
3-Parabellum. Lino. C. Men in Black: Interna-
tional. Mr. Link: El origen perdido. Rocket-
man. Timadoras compulsivas. X-Men: Fénix 
Oscura.

EL VENDRELL
3OCINE EL VENDRELL 3D. Pol. Les Mates 2-12. 
T.: 902170831. www.ocine.es. Aladdín. El só-
tano de Ma. John Wick: Capítulo 3-Parabe-
llum. Lo dejo cuando quiera. Men in Black: 
International. Mr. Link: El origen perdido. 
Pokémon: Detective Pikachu. Rocketman. 
Vengadores: Endgame. X-Men: Fénix Oscu-
ra.

VIC
3CINEMA VIGATÀ. Verdaguer 22. T.: 938852403. 
www.sucrecines.com/nova/cine_a_vic.php. La biblio-
teca de los libros rechazados. Rocketman. Cast. 
i VOSE.

3MULTICINES SUCRE. Recinte firal el Sucre (Llotja 
9). T.: 938832108. www.sucrecines.com. Aladdín. 
El sótano de Ma. John Wick: Capítulo 3-Pa-
rabellum. Kin. Mejor que nunca. Men in Black: 
International. Cast. i VOSE. Mr. Link: El origen 
perdido. C. Pokémon: Detective Pikachu. 
Vengadores: Endgame. X-Men: Fénix Oscu-
ra.

VILA-SECA
3OCINE VILA-SECA 3D. Av. Alcalde Pere Molas 36. 
T.: 902510500. www.ocine.es. Aladdín. El sótano 
de Ma. John Wick: Capítulo 3-Parabellum. Lo 
dejo cuando quiera. Men in Black: International. 
Mr. Link: El origen perdido. Pokémon: Detective 
Pikachu. Rocketman. Vengadores: Endgame. X-
Men: Fénix Oscura.

VILAFRANCA DEL PENEDÈS
3CASAL-CINE CLUB VILAFRANCA. Rambla de Nos-
tra Senyora, 35-37. T.: 600716688. www.cineclubvila.
cat. Un hombre fiel. VOSE.

3KUBRICK. General Prim 7. T.: 938902413. kubrick-
cinema.wixsite.com/cartellera. Rocketman.
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