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La mostra estrena ‘Estricta vigilància’ i una
coreografia inspirada en les novel.les de l’autor

El món de Jean
Genet arriba al Grec
per partida doble

c

ELENA HEVIA
BARCELONA

Lladre, homosexual, xape-
ro i constructor de la seva

pròpia llegenda, a més a més de ra-
dical escriptor, la figura de Jean Ge-
net no és en absolut complaent.
L’autor francès que tant va marcar
la cartellera barcelonina en altres
temps –aquí hi ha per al record Las
criadas, de Víctor García, i Flowers,
de Linsay Kemp– tindrà doble
presència al festival Grec. Una de les
seves obres menys representades, Es-
tricta vigilància, en traducció de
Marc Rosich i direcció d’Iñaki Garz,
s’instal.larà al Tantarantana des del
pròxim 7 de juliol fins al 7 d’agost,
mentre que Roberto G. Alonso por-
tarà el seu extrem univers a la coreo-
grafia Mon Genet, que visitarà el Tea-
tre Ovidi Montllor, del 5 al 7 de ju-
liol.

Els quatre actors d’Estricta vigilàn-
cia, Jordi Andújar, Jaume García, Da-

vid Vert i Carles Cruces (tres reclusos
i un policia) són els encarregats
d’aixecar un d’aquells jocs cruels de
poder i autodestrucció que tant
agradaven a l’autor. Tres presidiaris,
dos d’ells reclusos de pa sucat amb
oli i un assassí –a qui Genet conver-
teix en l’heroi de la trama– van cons-
truint una relació d’enfrontats senti-
ments d’amor i odi que acabaran en
furiós esclat. «Es tracta d’una peça
gairebé sense acció dramàtica –diu
Garz– i la seva força dramàtica es
basa tant en el diàleg com en el que
no es diu».

Marc Rosich s’ha valgut de l’últi-
ma i sintètica versió que Genet va
fer en la seva vida, i ha intentat con-
servar el vol poètic de la seva prosa
en sintonia amb el seu característic
llenguatge de barriada. «Això m’ha
portat a utilitzar un català imperfec-
te amb moltes incorreccions que li
donen una gran vivesa», explica el
també dramaturg. Això ha fet que
l’escenografia –cortesia de Luis

Martí i el mateix Garz– mostri una
abstracció poètica i es converteixi en
un personatge més.

Mon Genet, l’espectacle d’Alonso,
té per al coreògraf el doble sentit de
món i d’adjectiu possessiu: «Volia
explicar l’univers de l’escriptor des
del meu punt de vista personal». I
per a això, l’antic membre del grup
The Chanclettes ha seleccionat tex-
tos de diverses novel.les fonamentals
de l’autor com, per exemple, Diari
del lladre –que va escriure mentre in-
tentava sobreviure al Barri Xino bar-
celoní–, Querelle i Santa María de las

Flores en una recreació onírica en
què sis ballarins –Alonso inclòs– in-
terpreten, canta i ballen al so de la
música de Xavier Mestres interpreta-
da en directe. Segona entrega d’una
trilogia sobre literatura i sexe –la
primera es va inspirar en La capsa de
Pandora, de Frank Wedekind–, Alon-
so reconeix que l’actual muntatge
conté alguns passatges que poden
resultar excessivament crus per als
espectadors: «Però no hem volgut
ser provocadors i en cap moment
vam contemplar la idea de fer por-
nografia».<

La coral
Impromptu
ret homenatge
a Mozart
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MÚSICA I CONCERT

El Cor de Cambra Im-
promptu de Barcelona

organitza avui (19.00 hores) un
concert en l’antesala del 250è ani-
versari del naixement del músic
Wolfgang Amadeus Mozart, que
se celebra el 2006. Acompanyat
de la Coral L’Amistat de Premià
de Mar i de la Capella de Música
Burés de Castellbell i el Vilar, el
cor interpreta cinc obres del com-
positor de Salzburg a l’Auditori
Eduard Toldrà del Conservatori
Municipal de Música de Barcelo-
na.

Daniel Antolí dirigeix aquest
cor fundat el 1968 amb el nom
d’Orfeó Santa Tecla per un grup
d’aficionats a la música clàssica
amb l’objectiu de difondre la cul-
tura i la llengua catalanes. El 9 de
juliol ofereixen un nou recital a
l’església de Sant Cristòfol de Pre-
mià de Mar.

El programa del concert d’avui
es compon de cinc peces de
l’autor: Divertimento número 1 en
re major, Laudate dominum, Ave
Verum Corpus, Sancta Maria, Mater
Dei i Missa brevis en sol major.<

33 Roberto G. Alonso, al centre, envoltat de la seva companyia.
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