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El món de l’autor francès pren forma en dos muntatges que arriben al Grec la setmana que ve

Genet per partida doble

“Mon Genet juga amb un doble
sentit: el meu Genet, la meva
visió, però també el seu món,
un univers literari que va om-
plir de personatges marginals
i extrems”, explica Roberto G.
Alonso, coreògraf de l’especta-
cle que es representarà al Tea-
tre Ovidi Montllor del 5 al 7 de
juliol. La peça, que combina
dansa i teatre, consta d’una
successió d’escenes inspirades
en diversos passatges extrets
d’obres de l’escriptor francès.
Les escenes, carregades d’ero-
tisme, no segueixen cap fil nar-
ratiu, però tenen una certa co-
herència entre si, ja que s’hi
poden reconèixer personatges
d’obres de l’autor de Querelle de
Brest, que tenen una mateixa re-
alitat i es mouen en ambients
semblants.

La darrera peça del coreògraf
català és la segona part d’una
trilogia sobre el sexe i la lite-
ratura, que es va iniciar amb
Lulú, primera nit, inspirat en el
llibre de Wedekind. En aques-
ta ocasió Alonso ha triat Genet
per l’explícita càrrega sexual
de les seves obres, en què el
sexe és viscut des de la viscera-
litat amb una certa naturalitat
animal. “Sóc conscient que hi
ha escenes que poden resultar
crues i violentes per les acti-
tuds sexuals que reflecteixen
–raona el creador–, però no hi
ha cap intenció provocadora”.

Barreja de llenguatges
Sis intèrprets, actors i balla-

rins, entre els quals hi ha el
mateix Alonso, representaran
els personatges marginals de
l’univers Genet: homosexuals,
transvestits, lladres, assassins,
prostitutes o xaperos, que no
acaben de trobar el seu lloc en
una societat hipòcrita que els

ha girat l’esquena. Paraula i
moviment es fusionen amb la
música de Xavier Mestres
–temes originals i versions de

cançons d’Edith Piaf o Jacques
Brel–, que serà interpretada en
directe per un conjunt d’acor-
dió, contrabaix, piano i bateria.

El coreògraf ha comptat
també amb la col·laboració de
Marc Montserrat com a direc-
tor escènic, que també hi fica
cullerada: “El que diuen els per-
sonatges al llarg de l’obra no té
la intenció de ser la seva veu,
sinó la de Genet, ja que l’autor
estava en els seus personatges”.
Els intèrprets, ja sigui amb mo-
nòlegs o parlant alhora, tren-
quen la quarta paret i es diri-
geixen al públic de l’espectacle,
però no estableixen diàlegs
entre ells. L’escenografia de l’es-
pectacle juga amb la idea del
teatre dins del teatre, i n’inclou
detalls que poden recordar l’es-
tètica dels anys quaranta. Alon-
so també avança que l’escena-
ri s’omplirà amb projeccions
de dibuixos de Jean Cocteau,
amic i admirador de Genet, i
inspirats en els seus personat-
ges literaris.

Mons paral·lels
Santa María de les Flors, Diari del
Lladre i Querelle de Brest són les
obres de Genet en què Alonso
s’ha inspirat. Totes tres són el
reflex de la personalitat de l’es-
criptor, que hi va expressar
una certa dicotomia, fruit de la
seva condició sexual, entre allò
que un vol fer i allò que se li
imposa. I és precisament aques-
ta contradicció el que interes-
sa a Alonso: dos mons
paral·lels, el d’uns personatges
al límit i amb tendències des-
tructives, i el de les aparences,
en què, segons el coreògraf,
“tot ha de quedar bé”.

Àlex Rigola estrena
avui ‘Ricard III’ al
Festival d’Almagro
Redacció
BARCELONA

Després de Titus Andrònic
(2001) i Juli Cèsar (2002), Àlex
Rigola realitza amb Ricard III
la seva tercera incursió en un
text de William Shakespeare.
És una obra sobre l’ambició i
el poder, que l’actual director
del Teatre Lliure porta a
escena amb el mateix equip
artístic de la premiada i
reconeguda Santa Joana dels
Escorxadors. Ricard III s’estrena
aquest vespre al Festival de
Teatre d’Almagro per iniciar
posteriorment una gira per
teatres de l’Estat i
internacionals. Coreografies
que funcionen com a
escenografia, micròfons i
rock en viu conflueixen en la
posada en escena del nou
muntatge del director.
Ambientat en un bar
d’estètica anys vuitanta,
Ricard III és un personatge
ambiciós que lluita en un
món competitiu. L’argument
es trasllada a la societat
actual, on la soledat i la falta
de sentiments poden derivar
en comportaments
irracionals.

Paolo Conte porta
‘Elegia’ al Teatre Grec

Redacció
BARCELONA

Poeta, pintor i músic, Paolo
Conte és tota una llegenda de
la música italiana. Aquest
crooner peculiar presenta
aquesta nit al Teatre Grec de
Montjuïc (22.00 h), en el
marc del Festival d’Estiu, el
seu últim àlbum, Elegia, un
treball amb voluntat d’unitat
amb què Conte narra una
amalgama de situacions
evocadores del seu país. Es
tracta d’un viatge
sentimental per Itàlia, en què
l’artista, després de nou anys
de silenci discogràfic, ha
recollit les seves vivències de
quaranta anys de carrera.
Emparat per un jazz acústic i
relaxant, i picant l’ullet a
tota mena d’expressions
llatines, des del tango fins a
la samba, Conte ha trencat
les fronteres habituals de la
música del seu país i ha
aconseguit seduir públics
d’altres latituds.

M.G./M.M.
BARCELONA

L’univers
inquietant i
torbador de
Genet aterra

al Grec amb un
muntatge teatral,
‘Estricta vigilància’, i
amb la primera
producció de dansa
del festival, que du
per títol ‘Mon Genet’.

La companyia Roberto G. Alonso ahir al migdia a Barcelona
XAVIER BERTRAL

La marginalitat després de ‘Les criades’
➤ Després d’escriure la llegendària Les
criades, Jean Genet va retratar el món
carregat de violència, marginalitat –i
també sensualitat– d’una cel·la en què
conviuen tres presidiaris. Per fer-ho, Genet
es va capbussar en el seu personal univers
poètic fins a fer-ne brollar Estricta vigilància,
obra de la qual, a partir de dijous que ve,
se’n fa una versió al Tantarantana Teatre.
“La recuperem perquè va ser el nostre
primer èxit de públic el 1993”, recorda Julio
Álvarez, responsable de la sala que encara
aquesta revisitació “des d’una visió jove”.
Ara el director n’és Iñaki Ganz, autor de
l’energètic muntatge Màquina Hamlet, que
entén Estricta vigilància com una metàfora
del controvertit escriptor francès sobre les
ànsies de llibertat situades en el món
claustrofòbic i brutal d’una presó. “Genet
s’aferra a la seva experiència com a lladre,

homosexual i pederasta per dominar l’art
de l’aparença i la falsificació”, afegeix el
director, que ha comptat amb els actors
Jordi Andújar, Carles Cruces, Jaume García i
David Vert per interpretar aquest joc
dialèctic entre el bé i el mal en una situació
triangular plena de criminalitat, rivalitats,
contradiccions i erotisme. Formalment, “es
tracta d’una peça amb poca acció dramàtica
i molt diàleg, que no sempre progressa de
manera lineal, sinó que sovint recula i es
torna reiteratiu”, encara que “la màgia de
les frases dels personatges flueix per sota”.

Marc Rosich ha traduït l’obra al català
intentant mantenir un “equilibri” entre “el
més normatiu” i allò “no homologat” per
potenciar-ne l’oralitat. “Hem conservat la
volada poètica original” i a la vegada s’ha
usat un llenguatge “creïble” per intentar que
“l’encaix gramatical no fes mal a l’orella”.
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