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Una escena de ‘La intrusa’, de Maeterlinck, que es veurà a l’Espai Brossa

El Versus Teatre i l’Espai Brossa ofereixen aquest estiu un cicle d’espectacles paral·lel al festival Grec de Barcelona

Una altra
torna

Toni Vall
BARCELONA

L’esperit del cicle
paral·lel La Torna del

Grec és oferir
relectures,

originalitat i autors
nous o oblidats

P
er segon
any conse-
cutiu, dues
sales alter-

natives de Barcelo-
na han organitzat
La Torna del Grec,
que ofereix propos-
tes teatrals paral-
leles al festival
d’estiu.

L’any passat van ser el Tan-
tarantana, el Versus i la Sala
Muntaner i aquest any són el
Versus i l’Espai Brossa els que
s’han unit per donar cos a La
Torna del Grec. El Versus Tea-
tre ofereix tres espectacles: El
tren de l’holandès, d’Amiri Bara-
ka (del 28 de juny al 3 de juli-
ol), Las señoritas de Siam, d’Ever
Blanchet (de l’11 al 31 de juli-
ol), i El viejo y el mar, d’Ernest
Hemingway (del 2 al 14 d’a-
gost), i l’Espai Brossa aposta
per La intrusa, de Maurice Ma-
eterlinck (del 22 de juny al 24
de juliol).

Ever Blanchet, que a més a
més de ser l’autor de Las seño-
ritas de Siam és el responsable
del Versus Teatre, explica que
la voluntat de La Torna del
Grec segueix sent estar pre-
sent en el festival d’estiu de
Barcelona encara que sigui en
una via paral·lela que no està

inclosa en la seva
programació: “L’espe-
rit de la Torna és
buscar relectures,
originalitat, autors
nous o oblidats i

fer-ho sempre des de l’empa-
tia, la reflexió i la qualitat”.
Blanchet considera també que
seria bo que any rere any fos-
sin totes les sales alternatives
de Barcelona les que formes-
sin part de La Torna del Grec i
no només algunes. En el ma-
teix sentit s’espressa Her-
mann Bonnín, director de La
intrusa i responsable de l’Espai
Brossa: “Tota iniciativa sorgi-
da de la base ens sembla inte-
ressant i en aquest cas vam
creure molt necessari partici-
par a La Torna”.

Sobre el muntatge de La in-
trusa, Bonnín considera que és
un molt bon moment per re-
descobrir l’obra de Maeterlin-
ck, autor fonamental del mo-
viment simbolista del segle
XIX, que amb aquesta obra ens
proposa la història de cinc
personatges –l’avi, el pare, la
noia, l’oncle i la minyona–
tancats en una habitació amb
la mort rondant-los sense ells
saber qui serà l’escollit.

La modernitat de Maeterlinck
Aquesta obra es va estrenar

per primera vegada en català
l’any 1893 en el context de les
Festes Modernistes de Sitges.
Jordi Coca és el responsable de
la traducció de l’obra i destaca
que les obres de Maeterlinck
demostren que “la idea de
modernitat que avui tenim
tan assumida no prové només
de les avantguardes artísti-
ques, sinó que té un estadi
anterior en el simbolisme i en
autors com Maeterlinck”. Els

intèrprets de La intrusa són Jo-
sep Torrents, Blai Llopis, Nau-
sica Bonnín i Frank Capdet.

Sobre el concepte teòric de
La Torna del Grec, Coca fa re-
ferència al significat específic
de la paraula torna: “Serveix
per acabar de completar allò
que no fa el pes”, suposant
que allò que no ha de fer el pes
en aquest cas és el mateix
Grec. Coca afegeix també que
si alguna cosa caracteritza
aquesta proposta alternativa
és el risc: “Aquesta és una va-
riable poc present en la pro-
gramació dels teatres de Bar-
celona durant tota la tempo-

rada i és bo que algú s’atre-
veixi a recuperar-la”.

Pel que fa a les propostes del
Versus Teatre, destaca El tren
de l’holandès, una aproximació
a la problemàtica de la immi-
gració i les injustícies que ge-
nera a través de la història de
la trobada en un tren d’un
home negre i una dona blan-
ca. Gloria López, la protago-
nista femenina de l’especta-
cle, destaca que l’autor de l’o-
bra, Amiri Braka, és un dels
autors afroamericans més co-
neguts de la història i que va
tenir una gran importància al
teatre dels anys 60.

Las señoritas de Siam explica
la història de la vida de dues
germanes siameses i de la seva
vida quotidiana, que les obliga
a compartir-ho tot i que porta
a reflexionar sobre la necessi-
tat de la individualitat. El viejo
y el mar és l’adaptació teatral
de la famosa novel·la d’Ernest
Hemingway a càrrec del dra-
maturg Mariano Anós.

P O P - R O C K

Miguel Bosé

Sense glamur
J.M. Hernández Ripoll

Miguel Bosé. Barcelona, Palau Sant Jordi, 16 de juny.

Malgrat que els seus concerts cada cop són visualment més
pretenciosos, Miguel Bosé ja no té l’agilitat corporal i vocal que
fa dues dècades el va convertir en una de les primeres figures
del pop espanyol. Al voltant de 4.500 persones, la immensa
majoria del sexe femení, es van presentar a un Palau Sant Jordi
mutilat per la meitat per veure la nova proposta d’aquest sex
symbol de la Transició que si bé encara es manté de bon veure,
ja no es mou ni canta com quan repartia “bambú” a tort i a
dret.

És difícil fer la crítica d’un concert quan el so és tan horrorós
com en aquest cas. La veu de Bosé arribava trencada a les orelles
per l’excés de volum i la música es mantenia en un segon ni-
vell, tan embolicada que només es dintingien els ocasionals
solos de guitarra. I això que el cantant viu en plena aventura
amorosa amb la tecnologia, segons es fa evident al seu últim
disc, Velvetina. Però, de tota manera, aquest inconvenient ul-

trasònic, no va impedir veure el Bosé més apàtic. Ja no balla,
camina. Camina amb gràcia, és cert, es mou com si estigués en
plena sessió de tai-txi, o passeja per les taules malgastant una
sensualitat que abusa dels moviments de malucs i la simbolo-
gia sexual. Però, qui l’ha vist en èpoques passades, haurà des-
cobert que el pas del temps no respecta ni aquell que un dia
era l’obscur objecte del desig d’unes quantes generacions.

Va començar amb dos temes del nou àlbum, Tu mano dirá i
Ojalá ojalá, però la presència de Velvetina al repertori es va que-
dar en mitja dotzena de talls que van quedar diluïts entre les
22 peces que va interpretar en total. Entre l’aparatositat d’una
mampara enorme que s’obria i es tancava com una cloïssa ge-
gantina, Bosé es va treure de la màniga els èxits que encara el
mantenen viu en la memòria col·lectiva. Situats estratègica-
ment al repertori per anar revifant el xou com un foc, el can-
tant va revisar Bambú, Morena mía, Nena, Sevilla i, evidentment,
Bandido, ja al bis. Unes revisions que Bosé va interpretar amb
un fons musical molt més tecno, amb les programacions i sin-
tetitzadors repartint so com un aspersor, per mantenir-se fidel
a la seva dèria actual de filtrar la música per un programa in-
formàtic.

Patint aquest deliri electrònic, a Miguel Bosé se li escapa part
del seu glamur. Ara es vesteix amb una simple camisa i uns
texans i, no és que enyorem l’època de les faldilles, però sí que
sembla que aquest noi Almodóvar ha perdut el caràcter
avantguardista i provocador que sempre l’ha caracteritzat.
Llàstima, perquè per a Miguel Bosé la imatge és, i sempre ha
estat, la meitat del seu èxit.

.............................
Manu Guix protagonitza
un concert benèfic amb
altres artistes al Palau
de la Música
Redacció
BARCELONA

El pianista Manu Guix
presenta avui (21.30 h) al
Palau de la Música el seu
segon disc en solitari un
concert a benefici de la
Fundació ESMEN d’ajuda als
disminuïts psíquics, en una
jornada en què també
participen altres artistes
com Oriol Cusó, Monica
Green, Pedro Javier
Hermosilla, Àngel Llàcer,
Gemma Recoder, Helen
Rowson i el grup Ballarins de
Claqué de Barcelona.
Guix, que ha participat en
diversos espectacles com
Bojos per Broadway, Tu, jo, ell i
ella... i Webber... i Schönberg, El
somni de Mozart o Un cop més...
una mica de música, va assolir
la popularitat gràcies a la
seva participació al
programa televisiu Operación
Triunfo. Guix també ha
intervingut en el doblatge de
pel·lícules com El Príncipe de
Egipto o 101 Dálmatas 2.
Actualment, el pianista
realitza concerts a la sala Luz
de Gas de Barcelona.
A més d’una presentació
d’aquest segon disc en
solitari, el concert d’aquesta
nit pretén sensibilitzar el
públic de la feina de la
Fundació ESMEN, una
entitat que a través de
l’escola Sant Gervasi
imparteix els cicles de
Primària i Secundària amb
un ensenyament
personalitzat segons les
necessitats de cada alumne.
ESMEN també ofereix tallers
en què s’ensenya a treballar
en tres nivells diferents en
funció de les capacitats dels
nens. La fundació compta
així mateix amb la llar
residència Albatros, que
dóna acollida a aquelles
persones sense família o que
les tenen lluny.


