
EL PUNT | Dimarts, 16 d’octubre del 2007 CULTURA -  ESPECTACLES  41

PUBLICITAT

834310/878072F

La tendència de la nova
dramatúrgia és la de la fu-
sió. Mentre directors i
companyies assentades
confirmen l’èxit d’unir
música en directe, acció i
el vídeo, les sales alternati-
ves (més amatents als nous
llenguatges) aposten per
una fragmentació major.

Aquesta serà la tercera
temporada que l’emprem-
ta d’Albert Mestres a la
Beckett permet acollir-hi
el programa 4x4, una ini-
ciativa experimental que
pretén agermanar discipli-
nes menystingudes com
ara la música contemporà-
nia catalana amb l’escena
visual. Mestres vol norma-
litzar al cartell la música
contemporània, que fa una
dècada que té el desgreuge
del públic. La seva aposta

la fa irrepetible: són ac-
cions performatives entre
músics i coreògrafs o artis-
tes plàstics que es desen-
volupen a partir de la com-
posició musical.

També el Tantarantana
ha fet un pas endavant en
promoure la mixtura de
disciplines en petits cicles
de teatre físic i de dansa,
recentment. Durant tot el
mes de novembre oferiran
fins a cinc muntatges dife-
rents de creadors d’arreu
de l’Estat espanyol. Des de
dansa a teatre físic (on el
moviment domina la tra-
ma) i performance.

El Tantarantana va ar-
rencar la temporada passa-
da un altre capítol: la con-
nexió entre directors amb
un cicle sobre la família.
En aquest cas, un equip de

directors, que tenen la
confiança de la sala alter-
nativa, treballen diversos
muntatges teatrals a partir
de creacions anteriors
d’altres formats. Així, per
exemple, Ricard Gázquez,
va reconstruir l’univers as-
fixiant d’una família amb
una mare esquizofrènica a
partir d’una peça de dansa
d’Ada Vilaró. Roberto Ro-
mei va comptar amb la

complicitat de la compa-
nyia Los Corderos i la re-
dacció d’Antoni Morcillo
per convertir en espectacle
la novel·la La mujer del
perro cojo de Carmelo Sa-
monà. Iñaki Garz farà
aquest desembre Los hijos
de la guerra, una versió
del text que Eva Hibernia
va fer sobre els fills nas-
cuts de dones violades a
Bòsnia.

Noves olors a les
alternatives

Sales de Barcelona programen peces
que experimenten fusió de disciplines

JORDI BORDES / Barcelona

� La sala Beckett de Barcelona repeteix el cicle 4x4, im-
pulsat per Albert Mestres, en què es vol casar la música
contemporània amb l’escena. El Tantarantana arrenca en
pocs dies el cinquè cicle de teatre físic i dansa, una nova
frontera de disciplines a cavall de la trama i les sensa-
cions. La intuïció de les alternatives olora nous camps.

Véronique Teindas, a la Beckett de l’any passat. / O. DURAN

� Serrat rep la medalla de la Legió d’Honor Francesa.
Joan Manuel Serrat, el cantautor del Poble-sec, va rebre
ahir la medalla de la Legió d’Honor Francesa «pel seu
compromís amb la política i la llibertat», segons va apun-
tar l’ambaixador de França, Bruno Delaye. Serrat, agraït
per l’homenatge, va afirmar que se sent «orgullós» i
«content», tot i que desconeix el motiu per haver rebut la
distinció perquè: «He fet a la vida el que m’ha tocat fer i
com ho he volgut fer.» A l’acte, celebrat al consolat fran-
cès de Barcelona, l’artista va assegurar que continuarà
dalt dels escenaris, ja que «tinc salut i públic que m’ho
consenten». / QUIM PUIG




