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● Amb Ricard Szwarcer
de director artístic del
Grec es va començar a
creure en el teatre per a pú-
blic familiar. En els anys
anteriors, l’oferta del
Grec, que oferia Borja Sit-
jà –llavors el director–, era
una respectable producció
de La Trepa al Jove Teatre
Regina, un títol que feia
més olor a compromís mu-
nicipal que a aposta con-
vençuda. Szwarcer ha con-
feccionat un cartell fami-
liar amb circ, dansa, músi-
ca i teatre. El director va
voler assegurar-se l’ac-
ceptació del públic en la
inauguració i la va cedir a
la Nit de Circ per evitar
una altra xiulada com la de
l’any anterior. Ara caldria,
però, multiplicar el nom-
bre de sessions de cada
proposta. També es plan-
tegen noves i reconfor-
tants incògnites. El públic
familiar ja no és dels nens i
nenes de 5 a 10 anys, sinó
que també pot atraure els
preadolescents. Aquesta
novetat, a més, cal adver-
tir-la perquè les compa-
nyies aventureres no surtin
malparades.

� Circ, als estels
El públic va riure les en-

trades del pallasso Ema-
nuele Pasqualini (tot i que
al final fossin reiteratives)
i es va meravellar de l’a-
crobàcia de la companyia
guineana. L’aposta dife-
rencial, la segona part, va
fusionar l’alternativa dels
artistes de casa (tot i que
potser no va deixar brillar
tot el que podria la Fura)
amb l’excel·lència de
Dmitri Bulkin i la parella
de Sandor Olah i Gyula
Takàcs. Tot i emmarcar-se
en el nou circ, es va limitar
massa a ser una còpia al
més fidel possible de la
fórmula del Cirque du So-
leil. I hi ha més espai en
aquest nou contenidor
creador. Afortunadament.
Però això no es va poder
veure a la nit d’inaugura-
ció del festival, desgracia-
dament.

� Ombres, a la Coats
Teatro de los Sentidos

remet al joc infantil, a la
ingenuïtat i a territoris ver-
ges dels espectadors. Ara,
a Filatura, en comptes
d’optar pel contacte indi-
vidual, aconsegueixen fer
una proposta d’olors for-
tes, imatges visuals, histò-
ries anònimes, gresca
d’envelat i espai per al si-
lenci portant grups de 30

espectadors en grup (i
fragmentant-los puntual-
ment). Un nou treball que
explora els records apel-
lant a l’anonimat tot cri-
dant-los des d’uns sentits
diferents als monopolitza-
dors de la vista i l’oïda. La
seva simplicitat fa que si-
gui una proposta al públic
familiar (tot i que no hi es-
tigués adreçada específi-
cament), a l’olfacte intu-
ïtiu d’un futur públic que
se’l vincula massa amb les
noves tecnologies.

La representació, a la
Fabra i Coats, juga amb
material real. Embalums
que encara conserven la
marca de l’empresa tèxtil
del barri de Sant Andreu i
algunes trames de l’argu-
ment s’han confeccionat a
partir dels extreballadors
de la fàbrica. L’encert és
que els testimonis no il-

lustren el treball ingent, si-
nó els moments de joc. En
comptes de màquines, les
actrius reben el grup fent
ganxet. En comptes de
llargues jornades laborals,
balls d’envelat. En comp-
tes d’edificis i memòria
grandiloqüents, un fil prim
a estirar que sorgeix ines-
peradament d’una maque-
ta digna de l’enèsima ex-
posició institucional.

� Àrea Tangent
El col·lectiu del Raval

han debutat en l’àmbit del
públic familiar amb aquest
muntatge que només s’ha
vist un cap de setmana a la
Caldera, per a un públic
molt reduït. L’espectacle,
concebut com una mena
d’itinerància a un museu
de ciències naturals, beu
de la ciència i de la ficció.
El temps imprescindible

per a l’evolució natural re-
voluciona amb aquesta
proposta festiva i efectiva
(amb el privilegi de la mú-
sica en directe d’Ignasi
Terraza) que acaba confo-
nent la canalla més petita.
La intimitat del grup faci-
lita la participació, un ele-
ment que dóna autentici-
tat, interès i un toc entra-
nyable, oblidat en les pe-
ces de gran format. Oriol
Tramvia és un entusiasta
conserge. També hi ha el
gelós per l’enamorament
d’un contrabaix amb la
lluna (Eduard Muntada) i
el peix amfibi (Jordi So-
ler), familiar de la balena
conservadora i amic de la
il·lusionada filla dels pri-
mers peixos rèptils.

� Feres, a l’Auditori
El cartell Música per a

les feres tenia un programa
doble coherent: El carna-
val dels animals, de Cami-
lle Saint-Saëns, i Pere i el
llop, de Sergei Prokofiev.
L’OBC va oferir una pre-
sentació lúdica, desenfa-
dada, amb la implicació
del grup de teatre al carrer
Kamchàtka. Potser hauria
estat millor fer la recepció
d’aquests artistes al carrer
i no al vestíbul i explicar
millor per què l’entrada
era plena de cartons i de
diaris (com si tancar per
vacances signifiqui que la
brutícia es genera sola).
Els actors, que il·lustraven
els diferents moviments de
Saint-Saëns (amb la va-
luosa col·laboració dels
artistes de circ Irene Estra-
de i Matías Macri), van ser
un contrapunt lúcid a la
música, no sempre prou
descriptiva.

Màgic, el cigne il·lustrat
amb un exercici de tels, i
trencador, l’aquari, i, so-
bretot, la demostració del
fòssil (un personatge esta-
cionat a un sofà amb un
comandament a les mans).
Però hi va haver massa
desequilibris de tensió,
pauses delatants que deno-
ten falta d’assaig amb
l’OBC. Pel que fa a Pere i
el llop, la projecció del
film (Oscar al millor curt
animat el 2008) va ser un
privilegi tot i que es perdés
la interacció amb el pú-
blic. Vista la durada i que
la sessió va ser única a
l’auditori, potser hauria
estat bo oferir-la en dues
sessions o en dies dife-
rents, per doblar l’assis-
tència (tot i que no es va
omplir) a la sessió única de
l’11 de juliol.
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