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25 anys
sense
Richard
Burton

El cantant, amb
una existència
turmentada, va
versionar ‘Hey
Joe’ de Hendrix

Mor Willy
DeVille,
un mestís
del rock

Marcat per la
relació amb Liz
Taylor, va ser un
granactor,devida
curta i intensa

Obertspervacances
L’activitat teatral de Barcelona s’endormisca cada any quan a mig estiu s’acaba
el Festival Grec, però afortunadament n’hi ha que s’entesten a no abaixar el teló

Teresa Bruna
BARCELONA

A l’agost la ciutat desprèn
tristesa darrere una falsa
tranquil·litat plena d’obres
i turistes. Entre les moltes
persianes abaixades amb
què ens creuem, algunes
són dels teatres, com si la
ressaca del Grec els hagués
deixat sense forces. Però
afortunadament n’hi ha que
s’entesten a no abaixar el
teló. Són tres sales del grup
Focus, a més de l’incansable
Teatreneu, el Versus i el

TGB (Teatre Gaudí Barcelo-
na), que comparteixen el
festival Avantime amb cinc
estrenes. Qui passi l’agost a
Barcelona estarà ben servit
amb l’ampli ventall de regis-
tres escènics que ofereixen
uns i altres. Fem un passeig
per aquesta minicartellera.

‘El salt de Nijinsky’
Romea. Fins al 23 d’agost
Maria Rovira i la companyia
Trànsit refermen l’interès
del Romea per acollir un es-
pectacle de dansa a l’estiu:
“No hi té res a veure que no

hi hagi paraules, no ho fem
per als turistes. Portem pri-
meres figures i bons espec-
tacles i la dansa té un públic
fidel”, diu Jordi González,
representant de Focus.

El salt de Nijinsky és un
molt bon espectacle. Creat
i dirigit per Maria Rovira
(Premi Nacional de dansa),
va obtenir el premi Butaca
2008. És una investigació
coreogràfica a l’entorn del
salt que el ballarí, ja malalt
d’esquizofrènia, va fer a
l’hospital en veure unes
barres, quan ja no recorda-

va res del seu passat artís-
tic. “Un fotògraf el va cap-
tar i quan vaig veure la foto
en una exposició a París,
em va trasbalsar”. L’espec-
tacle treballa el moviment
a partir de la foto: “Cada
ballarí és Nijinsky, en cada
una de les seves obsessi-
ons, no hi ha protagonis-
tes, és un homenatge al
geni”, diu Rovira. L’espec-
tacle s’emmarca en el cen-
tenari dels Ballets Russos i
està a punt d’iniciar una
gira per ciutats de l’Argen-
tina i per l’Àfrica.

‘La vida és ritme’
Goya. De l’11 al 30 d’agost
Dansa també al Goya, però
immersa en la percussió de
Camut Band. Ballen sobre
grans tambors amb micrò-
fons a les sabates i una de
les seves peculiaritats és la
dansa de sorra o claqué d’ar-
rossegada. La vida és ritme,
que també té espai per a
l’humor i la paraula, ofereix
un 40% d’improvisació i
participació del públic. Es
va estrenar el 1999 i ha re-
corregut diversos festivals
d’arreu del món.

‘La Glòria del mercat’
Condal. Fins al 23 d’agost
Joan Pera és protagonista i
autor d’aquest homenatge
a les venedores del mercat.
Està inspirat en la seva ma-
re, que venia verdura a Ma-
taró, i recorre tres edats de
la protagonista, que reflec-
teixen tres moments de la
nostra història.

Teatreneu Multisales
El Teatreneu continua fidel
a la seva línia de cabaret per
a tota mena de públics a les
seves multisales. Des dels

El Teatre Romea ha escollit un espectacle coreogràfic per mantenir l’activitat durant l’agost. El públic, fidel al gènere i al Romea, no s’ho deixa escapar ■ MIQUEL ANGLARILL
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El festival
Avantime ofereix
cinc estrenes
de registres molt
diferents durant
aquest agost

1.‘El salt de Nijinsky’
de Maria Rovira és al
Romea ■ XAVIER VALLS
2. ‘Xafarderies’ és un
text de Goldoni sobre la
crisi, que la companyia
interpreta de genolls
durant 90 minuts
■ XÈNIA VIÑAS
3.‘Los patios de la
memoria’ és una
conversa sobre la vida i
la mort entre diferents
personatges –actors i
titelles– des dels ulls
d’un nen ■ VERSUS
4.‘Desig d’òpera’ es
basa en la interpretació
d’àries molt conegudes
tretes del seu context
original ■ VERSUS

savis monòlegs de Godoy a
l’Impro Horror Show, pas-
sant per propostes de mà-
gia i el concurs Zzapping.
En alguns, l’espectador dis-
fruta d’una bona dosi de
participació. Consulteu te-
atreneu.com i trieu i reme-
neu a gust. Crea addicció!

‘Terròs’
Versus. Fins al 30 d’agost
Teatre i música de les Terres
de l’Ebre, sorgits de la insòli-
ta amistat entre dos homes
de diferent generació. “Era
en una barraca del Delta i en
David, per a mi un senyor
gran, em portava fruita, ver-
dura, peix... i xerràvem!”,
diu Andreu Rifé, cantactor.
Ha posat música als poemes
del seu amic David Monllau,
que “traspuen la vida d’una
generació que ha viscut la
postguerra al món rural”.

‘Los patios de la memoria’
Versus. Fins al 6 de setembre
La filosofia d’un nen davant
la mort. “El nen es fa pre-
guntes, jo me’n feia!”, diu
Ever Blanchet, autor del
text, una conversa entre un

nen i titelles. El va escriure a
partir de la mort d’un amic
seu quan encara era nen,
“quan et sents immortal”,
diu. Un relat tendre, colpi-
dor i divertit.

‘Xafarderies’
TGB. Fins al 4 d’octubre
És una reflexió social sobre
un temps de crisi, escrita
per Goldoni i inèdita a
l’Estat espanyol. La compa-
nyia Grappa Teatre, que
sempre ofereix creacions
pròpies, s’inicia als 21 anys
d’escenaris en l’àmbit de les
versions. Acostumats a
crear, ho fan d’una manera
ben especial: de genollons.
Els actors estan en aquesta
posició durant una hora i
mitja: “Cada vegada que lle-
gia el text, veia els personat-
ges més mesquins, més
roïns. Per això els fem pe-
tits”, diu Gilbert Bosch, di-
rectorde l’espectacle.Elsac-
tors han tingut un entrena-
dor personal.

‘Desig d’òpera’
Versus. Fins al 4 d’octubre
Si penseu que no us agrada

l’òpera però us agradaria co-
quetejar-hi per si de cas, la
companyia Versus & Cia us
dóna l’oportunitat de fer-ho
amb aquest muntatge en
quèespodensentir26deles
àries més conegudes, des-
contextualitzades del seu
espai original. Eles Alavedra
i Guillem Peire han cosit un
argumentqueparlade l’ado-
lescència, la maduresa i la
vellesa a través d’aquestes
àries, amb els cantants ves-
tits amb roba de bany i vi-
vint diferents situacions.

‘Romeo + Julieta’
TGB. Estrena el 15 d’agost
La Companyia D’Block, es-
pecialitzada en dansa urba-
na, ha portat el clàssic de
Shakespeare al seu terreny
fent-ne una enèrgica versió
en aquesta disciplina. “Vam
pensarquelesfamíliesrivals
eren molt adaptables a les
bandes urbanes”. Hi ha una
gran varietat d’estils musi-
cals amb predomini del
hip-hop, moments de text i
cantants en directe. I els
enamorats es passen els
missatges amb el mòbil. ■
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Ever Blanchet es queixa
del poc ajut públic i de la
infrautilització del Grec

T.B.
BARCELONA

Ever Blanchet, director dels
teatres Versus i TGB, expli-
ca que quan va decidir fer
l’Avantime, el crític Santi
Fondevila li va dir: “Pensa
queal’estiuelpúblicnoperd
les neurones...”. Amb aques-
ta frase, ell ensenya les car-
tes: “L’agost no és dolent si
faspeces interessants.Hiha
creadors amb una preocu-
pació eclèctica adreçada a
un públic que dialoga cada
vegada més amb nosaltres i
queensdemanateatre,però
no qualsevol obra”, diu.

Blanchet tira endavant el
Versus i el TGB amb molt
més entusiasme que diners:
“Que tinguem 20.000 €
d’ajudaésunabroma!”,s’ex-
clama, tot preguntant-se
què no ha fet bé: “A l’estiu
estem sols, sense recursos
de promoció, gastant una
energia monumental i ho
fem perquè estem conven-
çuts que l’activitat a l’agost
ésnecessària.Devegadeshe
pensat que si poséssim una
cara a l’Avantime que no fos
la meva, tindríem més
ajuda”. No vol renunciar a
oferir un espai a aquells cre-
adors de qualitat que troben
les portes tancades a altres
circuits: “Rebo un munt de
gent, he obert un altre tea-

tre, ja no sé què fer! Els cre-
adors estan constantment
fent propostes, t’arriben
dossiers, els llegeixes, fas re-
unions... Hi hauria d’haver
més diàleg entre les institu-
cions i les sales petites”.

Per altra banda, Blanchet
creu que l’amfiteatre del
Grec està desaprofitat: “Es
va crear per a l’Expo del 29,
no és un teatre grec, és un
invent per a l’estiu, per fer-
hi una actuació mercantil.
Que no el tinguin obert a
l’agost, amb un restaurant,
els jardins ... No ho entenc.
N’haurien de tornar a donar
la gerència a Joan Maria
Gual,perquèhi feselmateix
que està fent a Peralada:
posar quatre càterings, una
programacióbenfetadesar-
suela,òpera idansaclàssica,
que és el que necessita la
gent que té diners, amb un
bon vermut. I es queixen
que no tenen recursos!”.

Blanchetnoenténmoltes
coses,peròcontinuasalvant
el teatre contra tot: “Per al
novembre, quan s’ajuntin la
grip A i la crisi, he encarre-
gat unes màscares xineses
perquèelpúblicvinguisense
por. També he de dir que el
sistema d’aire que tenim
aquí és molt net. Jo sempre
hed’estarpensant,saps?No
sé fer política!”, s’exclama,
sense perdre l’humor. ■

Ever Blanchet, director del Versus i del Teatre Gaudí Barcelona,
se sent sol lluitant per fer bon teatre a l’estiu ■ CRISTINA CALDERER

Lasoledat
del’agost


