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● La directora Carme Por-
taceli repeteix a l’amfitea-
tre del Grec. Aquest cop,
però, té el repte, per primer
cop, d’inaugurar el festival
Grec de Barcelona. Abans
havia presentat dos sha-
kespeares i al 2004 va sor-
prendre amb Gènova 01,
una obra del dramaturg
italià Fausto Paravidino en
què es posava en escena
l’assassinat d’un activista

antiglobalització en la ci-
mera del G-8 a Gènova el
2001. Ara, Portaceli tria la
versió de Heiner Müller de
Prometeu d’Esquil i en fa
una versió (juntament Pa-
blo Ley) amb un contingut
polític clar. Aquesta tragè-
dia grega esdevé una forta
crítica contra els podero-
sos. La festa d’inaugura-
ció serà el 13 de juny a
l’amfiteatre Grec.

La protagonista del

muntatge és Carme Elias,
que interpreta Prometeu.
Completen el repartiment
David Bagés (Hermes),
Lluïsa Castell (Ió), Ga-
briela Flores (Cor), Llo-
renç González (Violèn-
cia), Pepa López (Oceà) i
Albert Pérez (Hefest), la
majoria dels actors vincu-
lats també a la Factoria Es-
cènica Internacional
(FEI).

Müller, director teatral i

poeta alemany, és autor de
peces teatrals com ara La
màquina Hamlet o La mis-
sió, aquesta última dirigi-
da amb gran èxit per la ma-
teixa Portaceli el 1990. El
Prometeu és una de les
versions de Müller dels
grans mites grecs i es farà
partint d’una traducció de
Feliu Formosa. El director
Ricardo Szwarcer torna a
programar un espectacle
teatral per obrir el festival

amb dosi musical. L’any
passat, va curar-se amb sa-
lut amb un treball de circ
que alternava l’escenari i
els mateixos jardins. Va
servir per reconciliar-se
amb el públic, que havia
xiulat la dramatúrgia
d’Història d’un soldat de
l’edició anterior. Szwar-
cer, que abans havia culti-
vat elogis fent la primera
estrena del Grec amb una
peça de dansa, planteja

l’estrena a Portaceli. Ella,
com és habitual en les se-
ves produccions (amb el
segell de la FEI) incorpora
la música amb la complici-
tat de Dani Nel·lo.

Aquest espectacle és
una coproducció del Grec
Festival de Barcelona i el
Centro Dramático Nacio-
nal, on es presentarà al
llarg d’aquest any. Prome-
teu també es veurà al prò-
xim festival de Mèrida.

Carme Portaceli inaugurarà el festival Grec d’enguany
amb una versió de «Prometeu» crítica amb el poder
J.B. / Barcelona

Un repertori constituït per
una vintena de les cançons
que s’inclouen en els seus
quatre discos, representats
diumenge gairebé a parts
iguals, va servir per com-
provar la gran quantitat de
textures amb les quals Òs-
car Briz ha impregnat la
seva música en aquests
darrers deu anys: de la me-
diterraneïtat a l’influx lla-
tí; del funky a la cançó eu-
ropea; del rock d’arrel
nord-americana al jazz.
Tot plegat, amb el suport
d’unes lletres que, en casos
com l’expansiva Per la
Punta (l’Horta i el Caba-
nyal), s’acosten a la més ri-
gorosa actualitat («cante
per La Punta, per l’Horta i
el Cabanyal, per la gent
que lluita pels seus drets
fins el final», entonava
Briz, ben protegit per les
veus de bona part del pú-
blic que no es va voler per-
dre la cloenda valenciana
del Festival Barnasants) i
que, en d’altres, tracen els
lligams entre València i
Catalunya per via del road
song («Allà baix un Euro-
med / Es perd dins d’un tú-
nel estret / Passe Tarrago-
na / A una hora de Barce-
lona / El Pont del Diable
em mostra el llom / Com
per fer-me recordar / Tot el
que ja no som», canta el
d’Alcúdia a AP7).

Òscar Briz es va fer
acompanyar per tota una
munió de músics que han
participat en alguns dels
seus projectes, entre els
quals hi havia la vocalista
Lisa Jane Roberts («la pri-
mera australiana que canta
en valencià», segons Briz),

i té la intenció que el recital
es converteixi, mitjançant
la col·lecció discogràfica
Barnasants, en el seu pri-
mer disc en directe.

Pere Camps, director del
Barnasants, va presentar el
concert (l’únic, per cert,
amb el públic dempeus de
tota la història del festival)
tot mostrant a l’audiència
que omplia la Black Note
la seva voluntat que altres
festivals amb seu a Barce-
lona organitzin concerts al

País Valencià, de la matei-
xa manera que en progra-
men a municipis com ara
Sant Cugat, Girona o Ba-
dalona. El desconeixe-
ment de València envers
els seus músics que canten
en valencià, tanmateix,
quedava plasmat en la pu-
blicitat emesa pels respon-
sables de la sala on es va
fer el concert, en la qual no
únicament s’escrivia ma-
lament el nom d’Òscar
Briz, sinó que es deia que

el cantant era de... Barce-
lona.

El Barnasants 2010 ha
acollit des del 15 de gener
fins diumenge artistes d’ar-
reu dels Països Catalans i,
també, de la resta d’Europa
i l’Amèrica Llatina, com
ara Raimon, Quimi Portet,
Miquel Gil, Remigi Palme-
ro, Cesk Freixas, Biel Ma-
joral, Benito Lertxundi,
Daniel Viglietti, Gianma-
ria Testa, Patxi Andion i Ja-
vier Ruibal.

De Sants al Cabanyal
El Barnasants completa amb un recital d’Òscar Briz a València una edició marcada per la defensa de la unitat lingüística

● Promotor musical però, sobretot, activista en di-
versos camps, Pere Camps ha fet d’un festival nas-
cut modestament al barri de Sants l’any 1996 tot un
referent de la cançó d’autor. El 2008, la Generalitat
va incloure’l entre els cinc únics festivals catalans
«d’interès estratègic per a les polítiques culturals
del govern».

–Per què ha decidit
anar fins a València a
acabar la quinzena
edició del Barnasants?

–«És imperdonable
que no es faci res per
l’idioma comú dels Pa-
ïsos Catalans. Hi ha una
cosa que és fins i tot pit-
jor que la persecució
–amb la qual sempre hi
ha una reacció–, que és
la no-visualització, i això és el que passa a Valèn-
cia, una ciutat germana on governen no els hereus
del ‘de cara al vent’ sinó els del ‘de cara al sol’.»

–Una decisió d’autoafirmació, doncs?
–«Sí, però també amb l’ànim de fer entendre que

organitzar activitats en tot el territori català té una
potencialitat econòmica que, si algú no la veu, és
perquè és un mal comerciant. Hem de ser capaços
de fer abstracció de les picabaralles polítiques,
malgrat el rerefons que hi ha, i posar-nos a treballar
de valent.»

–Enguany s’han programat 97 concerts. No
en fa un gra massa?

–«Costa molt dir a la gent que no, entre altres co-
ses perquè, a casa nostra, la quantitat de joves que a
vegades ni tan sols han tret un disc però que presen-
ten propostes d’un gran interès és elevadíssima. El
planter de cantautors fa anys que és impressio-
nant.»

–Quin és el futur del Barnasants?
–«Des del punt de vista artístic estem consoli-

dats, però ens urgeix crear una fundació. En el cas
contrari, una setzena edició s’entreveu complica-
da.»

● Un concert antològic del cantautor
d’Alcúdia Òscar Briz a la sala Black Note
de València va servir per cloure, diumen-
ge a la nit, la quinzena edició del Festival

Òscar Briz, diumenge a la sala Black Note de València. / ANA SÁNCHEZ

GUILLEM VIDAL / València de Cançó Barnasants, caracteritzada per
la reivindicació que, mitjançant molts
dels 97 artistes programats des del gener i
un epígraf categòric («Països Valen-
cians»), s’ha fet de la unitat lingüística i

cultural de tots els territoris de parla cata-
lana. «Hem volgut acabar a València per
reivindicar la llengua comuna i tots els
múltiples accents que la fan rica», procla-
mava Pere Camps, director del Barna-

sants, poc abans que Òscar Briz, acompa-
nyat per bona part dels músics amb els
quals s’ha envoltat en tota una dècada de
carrera, pugés a l’escenari per oferir un re-
cital que, pròximament, s’editarà en disc.

«El planter de cantautors
és impressionant»

G.V. / València

Pere Camps. DIRECTOR DEL BARNASANTS


