
39AVUI
DIMARTS, 12 D’AGOST DEL 2008 Cultura i Espectacles

guines de llauna i objectes
escènics es queden en imat-
ges nostàlgiques, els llits
elàstics que ens han d’aju-
dar a subir a la cruz perden
embranzida, a La Tieta li
falta dramatisme, a Decir
amigo es deixa dur per l’in-
fantilisme en lloc de decir
ternura, la passió de Soy lo
prohibido només es veu en
la lletra de Serrat...

En el got mig ple destaca
l’eficàcia amb què barreja el
flamenc, les puntes, el hip-
hop i el contemporani. El
còctel funciona aportant di-
namisme i actualitat a la
dansa, ajudat per un vestua-
ri jove i modern. Destaca la
lluita de galls i d’estils a Algo
personal, molt ben coordi-
nada; el dubte poètic a Sin-
ceramente tuyo; Miquel
Fiol, després de fer un es-
plèndid pas a dos a Soneto a
mamá, ofereix un líric i de-
solat Romance de Curro el
Palmo; el solo de la noia que
balla break, de moviments
àgils i ritmats, i un elegant
Res no és mesquí en blanc i
negre, amb vuit ballarins, di-
ferents i harmònics. Cal aca-
bar d’omplir el got.

Serrat balla
De Color Dansa.
Castell de Peralada, 10 d’agost

Qualsevol nova pro-
ducció escènica pot
ser un èxit o un fra-

càs. Això ho sabia Luis Po-
lanco, assessor del Festival
de Peralada. Malgrat tot,
s’arriscava. Amb aquest es-
perit s’ha d’entendre Serrat
balla, un muntatge d’aquells
que no saps si has vist el got
mig ple o mig buit.

Mudit Grau posa els ac-
cents en les lletres constru-
int un espectacle narratiu a
través dels objectes i els
personatges que basteixen
26 temes de Serrat. Mentre
redescobreix la poètica
d’unes cançons que ama-
guen veritats a cada vers i
ens submergeix en petits
personatges tendres, dra-
màtics, juganers i reivindica-
tius, a la coreògrafa se li
ofega la dansa en l’excés de
dramatúrgia. Es balla poc i
reiteratiu. Als ballarins els
falta depurar la tècnica i a
Mudit Grau aprofundir en el
treball coreogràfic. Té idees,
però es queda curta: les jo-

Crítica dansa

Mig got
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“Ensposemguapos”
L’Antic Teatre acabarà les obres a finals de setembre

Teresa Bruna
BARCELONA

Les obres de rehabilitació
de l’Antic Teatre, un refe-
rent de l’escena indepen-
dent multidisciplinària que
dirigeix Semolínika Tòmic,
van començar oficialment
el 28 de juliol amb la cons-
trucció d’una sortida
d’emergència per la part del
darrere. Ara s’han abando-
nat a la treva d’agost i al se-
tembre continuarà enda-
vant el projecte de millora
de les instal·lacions de l’his-
tòric edifici catalogat com a
patrimoni històrico-artístic
de la ciutat (Verdaguer i Ca-
llís 12), que havia guardat
el Cercle Barcelonès durant
130 anys.

“La segona fase és la més
grossa. Consisteix a refer
tota la sala per dintre, fer
unaaltrasortidad’emergèn-
cia, lavabos per a minusvà-
lids, plataforma per pujar,
climatització i insonoritza-
ció del sostre. Els laterals ja
estan insonoritzats i mai
hem tingut problemes, però

així ja no se sentirà mai res
de res”, ens explica José
Lainz, gerent del teatre, que
s’ha quedat a dirigir l’obra.
La directora artística, que
també se n’ocupa personal-
ment,ésaBerlínpresentant
unes performances.

Està previst que les obres
acabin a mitjans d’octubre.
“Encara faltarà la tercera
fase, la de reforçar tota l’es-

tructura. Com que la farem
des del pis de sota, el teatre
podrà funcionar”.

Un edifici històric
L’edifici neoclàssic va ser
construït per Joan Marto-
rell el 1877. L’Antic Teatre,
Espai de Creació passava a
ocupar-lo el 2003. “Ja vam
fer obres, però li calia una
posada al dia”, diu Lainz.

La remodelació està cofi-
nançada pel Consorci de Re-
habilitació i Equipament de
Teatres de Barcelona (90%)
i la resta per La Caixa, cer-
veses Moritz i el teatre.
“Volem fer una reobertura
sonada, però no podem tan-
car contractes fins no estar
del tot segurs de quan aca-
baran les obres”, puntualit-
za Lainz. ■

Semolínika Tòmic a l’interior de l’Antic Teatre, que ara serà reformat ■ ARXIU


