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TEATRE 3 FESTIVAL

‘Història del soldat’ obre un Grec innovador

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

b

Serà, confia el director del Grec, Ri-
cardo Szwarcer, la primera gran sor-
presa del festival. Història del soldat,
un conte fantàstic «molt intens i
atractiu», obre avui la nova línia

traçada pel director argentí per do-
nar forma a un Grec que aposta per
innovadores propostes de qualitat
sense el reclam dels grans noms. «Jo
plantejo una hipòtesi i després, en
funció de la resposta de la gent, la
corregeixo. Vull donar als especta-
dors coses per descobrir, encara que
no sé com reaccionaran», explica Sz-
warcer, convençut que el muntatge
inaugural aconseguirà «impactar i
arribar a l’imaginari del públic»
amb la seva atractiva barreja de

música (d’Igor Stravinsky), dansa i
teatre condensada en a penes una
hora.

Al llarg de tres nits, Ángel Pavlovs-
ky (el soldat del títol), la cantant
Mísia (que exercirà només de narra-
dora) i Marilú Marini (el diable), «ex-
cel.lent actriu que sorprendrà a
tots», anuncia Szwarcer, recrearan
sobre l’amfiteatre de Montjuïc
l’adaptació de la faula de Stravinsky
que han concebut per a l’ocasió Ni-
gel Lowery i Amir Hosseinpour. Un

muntatge que tots dos defineixen
com a «extravagant i molt visual» i
que Szwarcer defensa davant algu-
nes veus discordants. «Hi ha qui opi-
na que no és adequat obrir el festival
amb una peça així. ¿Per què no? No
s’ha de ser tan ortodox; no hi ha res
pitjor que parlar d’allò artística-
ment correcte».

Fins al dia 2 d’agost, Szwarcer in-
tentarà guanyar-se la «confiança» del
públic amb un total de 56 propostes
més molt variades i obertes a tota

mena d’aforaments en una aposta
per la qualitat i la barreja cultural.
«És una programació molt diversa i
no elitista, amb teatre, música, circ,
dansa...», resumeix el director, que
del menú destaca, per no ferir sus-
ceptibilitats pròximes, tres delícies
internacionals: Història del soldat, Su-
tra (un acostament a la filosofia del
kung-fu a càrrec del prestigiós co-
reògraf Sidi Larbi Cherkaoui) i la im-
pactant òpera Dido & Aeneas, de
Sasha Waltz. H

«És molt atractiva i
intensa. Sorprendrà»,
anuncia Szwarcer
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Manolo Tena
porta ‘Canciones
nuevas’ a la sala
Luz de Gas

MÚSICA 3 PRESENTACIÓ

Manolo Tena afirma que només sap
fer una cosa a la vida: compondre i
cantar. Amb aquesta declaració d’in-
tencions, és normal que el seu silen-
ci musical no es converteixi en infi-
nit. L’artista –una de les figures més
representatives del panorama musi-
cal espanyol en els anys 80 i 90– aca-
ba de publicar Canciones nuevas, que
avui presenta a la sala Luz de Gas.
L’última vegada que va treure un
disc al mercat va ser el 2000 (In sóli-
to). Per a Tena, tornar a la feina ha
estat una necessitat personal.
«Només sé cantar, així que no puc
dimitir del meu ofici. Sóc un apre-
nent de cantant i ho seré sempre»,
va afirmar la setmana passada a Ma-
drid.

«Torno per passar l’estona amb la
gent que em deixa que els alegri la
vida cantant. I també ho faig perquè
necessito tornar a començar cada al-
bada», va afegir l’artista, conscient
de tot el temps que s’ha pres per tor-
nar a trobar-se amb el seu públic. De
fet, en la cançó que obre l’àlbum, Flo-
res, Tena canta que els anys no pas-
sen d’un en un sinó de «deu en deu».

Canciones nuevas inclou 12 temes
en què hi ha una barreja de gèneres.
Des del flamenc fins al reggae pas-
sant pel rock i el blues. Les lletres
par len , com gairebé sempre ,
d’amor. Per comprendre la seva no-
va filosofia de vida, el cantant va re-
comanar als seus seguidors la lectu-
ra del llibre L’art d’estimar, d’Erich
Fromm. Perquè, segons diu, ara està
en l’«edat tai-txi». És a dir, la madu-
resa. La pau espiritual i corporal. H
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