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Gerard Quintana 
reinterpreta Genesis 
en clau de jazz

L’excantant de Sopa de Cabra col·
labora amb Jaume Vilaseca Quartet 
en un projecte que rendeix home·
natge al grup Genesis, mítica forma·
ció dels anys 70. Quintana intenta 
recuperar el lirisme i l’essència de la 
banda britànica en aquest projecte 
que posaran en escena a la plaça del 
Rei diumenge (22.00 hores). Quinta·
na i els músics que l’acompanyen al 
disc Jazznesis reinterpreten les can·
çons de manera lliure, barrejant in·
fluències diverses. 

El trompetista Reinald 
Colom evoca la 
música flamenca

L’admirat trompetista intenta acos·
tar·se al món del flamenc a través de 
la seva personal visió a Evocación, el 
seu nou disc. Colom connecta aques·
ta música amb la seva arrel connec·
tant·la amb ritmes sefardites, anda·
lusos, nord·africans, afrocubans i 
jazz. Presenta el disc a la plaça del 
Rei dissabte, envoltat d’un gran con·
junt de músics amb Chicuelo a la 
guitarra i Rosario la Tremendita, al 
cante, entre d’altres. 

‘Julia Smells’, última 
aposta dramatúrgica  
de Jordi Casanovas

Música de rock i teatre centren la 
nova creació de Jordi Casanovas, re·
centment estrenada al Lliure i que 
es pot veure fins diumenge. El dra·
maturg i director català s’inspira en 
el mite de La senyoreta Julia, d’August 
Strindberg, per parlar d’una estre·
lla de rock que mai ha volgut ser·ho. 
Mia Esteve, Rubén Ametllé i Patrícia 
Bargalló interpreten el muntatge. 
Una  reflexió sobre l’èxit i també so·
bre la fama.

VIDEOTEATRE

Una obra recull 
vivències de nois
de l’extraradi

MARTA CERVERA
BARCELONA

La companyia 
italiana Motus 
presenta X(ics) al 
Mercat de les Flors

Motus, la innovado·
ra companyia italiana 
que dirigeixen Enrico 
Casagrande i Daniela 
Nicolò presenta X(ics) 

Racconti crudeli della giovenezza 
[X.03], un muntatge poètic inspi·
rat en obres de Pier Paolo Pasolini, 
que barreja imatges de vídeo i tea·
tre. X(ics), que fins ara ha rebut molt 

bones crítiques, s’estarà únicament 
en cartell avui i demà, al Mercat de 
les Flors. 
 Més que un espectacle es tracta 
d’un projecte d’investigació sobre 
la vida dels joves a l’extraradi de di·
ferents ciutats europees. Els direc·
tors s’hi van acostar per conèixer els 
seus problemes i van acabar convi·
dant diversos nois a participar en la 
proposta juntament amb Silvia Cal·
deroni, una performer que llisca so·
bre patins a l’obra.
 Ravenna (Itàlia), Valence (França), 
Halle (Alemanya) i Nàpols (Itàlia) han 
servit de camp de proves per al pro·
jecte d’on s’han extret imatges que 
es projecten en una gran pantalla 
de nou metres de llarg per cinc d’alt. 
S’hi’aprecia la realitat en què con·
viuen aquests joves. «Segons la ciu·
tat la problemàtica d’aquests nois és 
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33 Un moment del muntatge que la companyia italiana Motus presenta al Mercat de les Flors.
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molt diferent però a totes les seves vi·
des hi ha un denominador comú: te·
nen necessitat de ser escoltats i la vo·
luntat de sortir d’allà», diu el direc·
tor que, tot i l’escàs ús de la paraula, 

considera que la proposta és més tea·
tre que dansa. «La intenció és provo·
car preguntes, no donar respostes. I 
tot això ho fem a través d’una sèrie 
de quadros i d’imatges que desenca·
denen emocions i creen una atmos·
fera».
 El repte més important, expli·
ca el director, ha estat integrar les 
imatges del vídeo en la posada en es·
cena . «No volíem que fossin un sim·
ple decorat sinó que tot el que passi 
a la pantalla s’integrés realment en 
la posada en escena», va destacar En·
rico Casagrande. En el seu pròxim 
projecte, Antigona, let the sunshine in, 
no hi haurà gens de tecnologia. N’es·
tan una mica saturats i necessiten 
un canvi. H
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Artistes  
puixants d’Itàlia  
a Fast Forward

33 Les propostes més innova-
dores i emergents es donen ci-
ta aquest dissabte i diumenge al 
CCCB. Motus presentarà Crac, 
el col·lectiu Santagrande ofereix 
Seigradi, un concert amb imat-
ges hologràfiques sobre l’aigua. 
Theodora Castelluci interpreta A 
elle vide, una inquietant coreo-
grafia sobre la metamorfosi. Una 
altra original proposta és Tentati-
vi di volo, una performance que es 
realitza en  una cambra fosca on 
només caben 20 persones. 
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