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Paco Azorín ha dissenyat un espai mòbil per on passaran totes les escenes d’‘Aquesta criatura’ ■ GERMINAL

ElComentari
J.M. Hernández Ripoll

Dijous passat es feien
públics oficialment
els continguts de la

20a edició del Mercat de
Música Viva de Vic. Les xi-
fres que presenta canten
per si soles: un centenar de
concerts, en 15 escenaris di-
ferents. Amb l’estrena en
exclusiva de 37 nous treballs
discogràfics i noves produc-
cions; i la presentació d’11
artistes internacionals. Unes
dades que fan augurar un
èxit en el debut de Lluís Puig
com a nou director artístic
de la mostra musical més
important del país.

Al dinar celebrat a l’anti-
ga fàbrica Damm va assistir-
hi el conseller Tresserras,
que darrerament es prodiga
molt en ambients musicals.
Un bon senyal que trenca
amb la dinàmica absentista
dels predecessors. És clar
que vint edicions és una
xifra de pes que arrodoneix
el fet que el MMVV sigui un
dels cinc festivals de refe-
rència i el punt de trobada
de tot el sector musical de
Catalunya. I, per celebrar
aquestes dues dècades, s’in-
tueix que es recuperarà el

Despertar l’interès
vessant més popular de la
cita. Potser aquest any tor-
narem a veure com s’omple
la plaça Major amb una nit
de rock que protagonitza-
ran Gossos, Plouen Catxim-
bes i Pau Riba, o amb una
nit de rumba que oferiran
Los Manolos, Sabor de Grà-
cia, Larumbé i el menorquí

Miquel Mariano. Tot comen-
çarà dijous 18 de setembre
amb un concert inaugural
en què la Barcelona Big
Latin Band recordarà Xavier
Cugat. I la gresca finalitzarà
diumenge 21, amb el con-
cert de cloenda que com-
partiran Menaix a Truà i To-
meu Penya. Entre les dues
convocatòries, el Mercat vol
aconseguir equilibrar el ves-
sant més lúdic amb el mer-
cantil. La millor manera per
funcionar i per despertar
l’interès d’uns mitjans que
fa anys que l’ignoren.

La programació
del 20è Mercat
de Vic fa augurar
l’èxit de Puig

�Comenta l’article a
www.avui.cat/34084

L’autor
Joël Pommerat,
teatre “íntim”
i “real”
Aquesta criatura suposa el pri-
mer desembarcament a Cata-
lunya d’un text de Joël Pomme-
rat, autor de 45 anys que estre-

na gairebé cada any al Festival
d’Avinyó i que és el dramaturg
resident del Théâtre des
Bouffes du Nord (París), de
Peter Brook. Enguany, per
exemple, porta al certamen
provençal la primera i segona
part de Je tremble (Tremolo),
una peça que, com un Balzac

del segle XXI, repassa gairebé
un per un tots els personatges
de la comèdia humana.

No debades, els crítics fran-
cesos han etiquetat l’obra de
l’autor francès com “teatre de
l’íntim”, però també “teatre
del real”. Els seus espectacles
juguen amb ombres i llums,

amb veus naturals i amb play-
back, amb l’objectiu d’estudiar
l’home en la seva realitat més
immediata. I Aquesta criatura,
davant de l’artifici de cert tea-
tre contemporani, és un bon
tast per provar la medicina de
l’“autenticitat” que ens pro-
met Antonio Simón.

Pares i fills
El Lliure estrena dins el Grec ‘Aquesta criatura’, deu
escenes sobre la família del francès Joël Pommerat

Andreu Gomila
BARCELONA

Què és ser pare/mare? Per
què volem ser pares? Quina
va ser la meva problemàti-
ca com a fill? Aquestes són
les tres preguntes que el
dramaturg francès Joël
Pommerat es va fer abans
d’escriure Aquesta criatu-
ra i després d’assistir a uns
tallers de teràpia familiar a
Hérouville St. Clair (Nor-
mandia), el director del
qual li havia demanat d’es-
criure una obra sobre la pa-
ternitat per representar-la
per la rodalia de Caen. El re-
sultat de tot plegat és una
peça que, segons el director
Antonio Simón, constitu-
eix “una aventura vivenci-
al” i un destacat “intercan-
vi energètic, emocional i
afectiu que és el que ha de
ser el teatre”.

Aquesta criatura s’estre-
nademàal’EspaiLliuredins
la programació del Grec i, a
banda de la direcció de

Simón,comptaamblainter-
pretació de Josep Minguell,
Isabel Rocatti, Resu Bel-
monte, Ferran Lahoz, An-
drea Montero, Inés Díaz i
Xavi Francés. Tots fan dife-
rents papers en les deu esce-
nes en què està dividida
l’obra, “un mosaic sobre
com s’estructura la relació
entre pares i fills”. Per

Simón, el més interessant
de l’obra és l’“autenticitat”.

De fet, parteix d’un mate-
rial de primera mà amb el
qual Pommerat ha jugat
amb destresa. Per aquest
motiu, Aquesta criatura
mai no idealitza, sinó que
tracta els amors i desamors
paternofilials des d’una òp-
tica cent per cent realista,
cosa que no vol dir que sigui
moralitzadora. “Els perso-
natges són molts durs i molt
tendres; són gent que fereix
l’altre iésferida.L’obraplan-
teja preguntes però no ofe-
reix cap resposta”.

Compromís actoral
Els deu personatges de la
peça cobreixen gairebé tots
els papers de l’auca, expli-
ca el director, “des del pare
a l’atur amb un adolescent
molt problemàtic, a la
mare amb el nen que vol
anar a escola i sap que arri-
ba tard i la mare el tracta
com si fos el marit dient-li
que avui no cal anar-hi; o la

dona embarassada que té
molts dilemes i que espera
que el naixement del nen
sigui el seu naixement a la
vida”. El monòleg d’aques-
ta dona indica el principi de
l’obra. I serà ella l’única que
apareixerà en dues escenes
més d’Aquesta criatura.

Simón és conscient que
un text d’aquestes dimen-
sions emocionals “demana
molt de compromís als ac-
tors” i que s’han vist obli-
gats a exposar “part de la
seva intimitat emocional
dalt de l’escenari”. Rocatti,
no obstant, creu que no ha
estat tan difícil davant la
poètica de Pommerat.

El director ha prescindit
dels nens a l’hora de realit-
zar el muntatge, cosa que
ha obligat a algun dels ac-
tors a posar-se en la pell, per
exemple, d’un adolescent,
com li ha passat a Minguell.
L’exercici li ha servit, diu,
per recuperar “emocions
que podries tenir als 15
anys i que encara hi són”. ■

“Els personatges
són molts durs i
molt tendres;
són gent que
fereix l’altre i és
ferida”

criu. L’únic problema és que
aquestes cançons en format
rock cauen reiteradament
en els mateixos tics. En un
rock d’arrel, que sona a sei-
xantes i mostra una sorpre-
nent absència de risc.

Llàstima, perquè peces
com Daños colaterales,
Fuerzas de flaqueza, Una
salida de emergencia i Prin-
cesa del subterfugio es me-
reixen una injecció d’imagi-
nació, alguna cosa més ago-
sarada que els quatre
compassos que han acom-
panyat al rock d’arrel des

del plistocè. No parlem de
modernitat, que aquest és
un concepte equívoc. Ens
referim a valentia o, si més
no, a confiança. A no tenir
por de trencar motlles i sor-
tir de la cotilla per mostrar
que el que sona té persona-
litat pròpia. Però això, in-
dubtablement, arribarà
amb el temps.

Dani Flaco
Bikini. 19 de juny.

En el món de la cançó
d’autor, és important
tenir prou talent per

no caure en els tòpics habi-
tuals i crear un estil propi. I
Dani Flaco en té. Amb els
seus dos primers discos de-
mostra una capacitat fora
del comú per escriure can-
çons originals, tant en la lle-
tra com en la música. I això
és un valor que el de Bellvit-
ge ha de polir amb bagatge i
intel·ligència.

Gràcies a la xarxa, Dani
Flaco es passeja amb la seva
acústica oferint concerts de
proximitat per tot l’Estat. Di-
jous passat, aquest jove can-
tautor es va presentar a Bi-
kini amb cinc músics, cinc
bons músics. Entre ells, en
Xavi Ibáñez. L’actuació va
ser sonada i malgrat coinci-
dir amb el Sónar i altres ar-
tistes de diferents pals, el
nano gairebé va omplir el
local. En directe i amb ban-
da, Dani Flaco es creix. Prac-
tica un sentit de l’humor
sorneguer i ple de dobles
sentits, com el que també
desenvolupa en el que es-

Crítica rock

Qüestió de risc

Dani Flaco no ha
de témer trencar
motlles i sortir
de la cotilla

J.M.H.R.


