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El Festival NEO reneix com a he-
reu del cicle Radicals Lliure amb
una quinzena de propostes. Quatre
teatres de Barcelona apadrinen la
mostra de noves dramatúrgies que
se celebrarà del 9 al 13 de maig.

de les Flors: Human machine, Hyp-
notoc i Alfabeto.

L’objectiu del NEO és condensar
les noves creacions d’autor en un
aparador al qual s’han convidat 85
programadors, dels quals 10 són es-
panyols i 25 internacionals “molt
seleccionats”, assegura el director
artístic. “És molt important la di-
mensió de fira, de mercat, esperem
que d’aquí en surti molta feina i
molt ressò”, diu Fondevila.

Amb un pressupost de 300.000
euros i quatre coproduccions prò-
pies, el NEO es presenta com una
gran esperança per als creadors,
que han vist com la possibilitat de
fer bolos ha anat disminuint des del
2008. Si ja és prou difícil per a
aquesta mena de propostes entrar
en les programacions convencio-
nals dels teatres –una vella reivin-
dicació, l’autèntic objectiu–, la cri-
si ha agreujat la capacitat de subsis-

tir. “A Catalunya ja hi havia només
quatre o cinc places per actuar, a
Espanya s’ha baixat de quinze o
vint, mentre que el mercat interna-
cional està normalitzat. Per exem-
ple, a França hi ha 800 llocs on po-
drien actuar aquests artistes”, diu
Fondevila, conscient que el NEO
només pot ser una empenta. “De-
pèn del públic, que el festival tingui
èxit. La gent ha de descobrir una co-
sa de la qual no se’n pugui estar”,

LAURA SERRA

BARCELONA. Quan Àlex Rigola va
deixar la direcció del Teatre Lliure,
quedava clar que un dels damnifi-
cats del seu comiat seria el cicle Ra-
dicals, que durant cinc anys havia
aglutinat a Barcelona gran part de
les propostes de teatre menys con-
vencional. Però la jugada s’ha cor-
regit i augmentat. El Teatre Lliure
s’ha aliat amb l’Institut del Teatre,
el Mercat de les Flors i La Seca per
fer renéixer una mostra que s’havia
creat el 1973 amb el nom de Festi-
val Internacional de Teatre Visual
i Titelles i que el 2006 s’havia con-
vertit en el NEO (Noves Escenes
Obertes), en una edició que no va
tenir continuïtat.

El NEO, doncs, dirigit de nou per
Jordi Fondevila, recull l’herència i
part de les companyies que s’havien
quedat orfes de Radicals i progra-
marà en les quatre seus del festival,
del 9 al 13 de maig, una quinzena
d’espectacles i vint esdeveniments
paral·lels, entre els quals hi ha la re-
cuperació de tres instal·lacions in-
teractives de Marcel·lí Antúnez que
es podran veure al Foyer del Mercat

ARTS ESCÈNIQUES

NEO: l’aparador del teatre d
El festival Noves Escenes Obertes mostra la creació menys ortodoxa

“Respecto la tradició: de tant
en tant miro el retrovisor”

citat. Els anys han passat, però jo ho
veig amb la mateixa percepció que
quan tenia 25 anys. Tinc inquietud,
entusiasme... Hi ha cops que
m’equivoco i faig coses que no són
pròpies de l’edat. Però a la meva
edat, hi tens dret, a equivocar-te.

Què l’inspira? Compositors clàs-
sics, la creació contemporània?
Vinc de l’acadèmia, i tinc un gran
respecte per la tradició: de tant en
tant miro pel retrovisor. Per
exemple, aquí al Teatre Lliure en-

Referent Els artistes del Festival
NEO l’anomenen ‘mestre’. Superats
els setanta anys, el músic continua
mantenint l’esperit transgressor i ex-
perimental de finals dels 70

L.S.

L’anomenen mestre, i és en sentit
literal! Als anys 70 qui treballava
noves escenes era vostè. Com con-
serva l’esperit jove?
Ficar-me en el món de l’art, la músi-
ca i el teatre m’ha tingut despert, ex-

Carles Santos
MÚSIC

Carles Santos, animal escènic. IBAS
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d’autor

focarem Schubert, i abans hem fet
Bach i Rossini, però d’una mane-
ra diferent.

D’on treu les seves imatges?
Procuro no veure gaires coses, se-
lecciono. Jo no sé res, segurament,
però tinc la intuïció que una cosa
pot funcionar.

La transgressió és un objectiu?
No. És fruit del treball. I de la quoti-
dianitat. Treballar cada dia, encara
que sigui poc. Passar quinze dies
sense treballar no és bo per a res: la
feina pianística i creativa és diària.

Li agrada el teatre?
M’agrada el que és viu. És més fàcil
trobar-me al Lliure que a L’Audito-
ri. M’agrada la música ben il·lumi-
nada, maquillada, explicada; al tea-
tre pots utilitzar tots els llenguat-
ges. Jo faig CDs per obligació.e

Un cap de setmana per
obrir-se a espectacles
multidisciplinaris

Al detall

Afasia
El NEO recupera una “perfor-
mance mecatrònica interactiva”
de Marcel·lí Antúnez que va estre-
nar l’any 1998 al TNC i, segons
Fondevila, “va ser un punt d’infle-
xió en la performance multimèdia
a l’estat espanyol”.

El circo de las penas
Antigua i Barbuda instal·laran el
seu mecànic circ de les penes al
Lliure. L’únic artista és un cons-
tructor de ginys que aconsegueix
fer reaccionar les màquines, com
si tinguessin vida pròpia.

Observen como el cansacio...
Els emergents El Conde de Torre-
fiel juguen a bàsquet mentre con-
viden el públic a veure com el can-
sament derrota el pensament. Les
males decisions que prenem a la vi-
da són fruit de l’esgotament.

Maquinofòbiapianolera
Carles Santos s’uneix amb Cabo-
SanRoque en un concert per a pia-
no i orquestra. El piano és el de Vi-
naròs, i l’orquestra són els Cabo i
una màquina multiinstrumentista
sortida d’una fàbrica de galetes.

Fäustino 2
Un clàssic del cicle Radicals, Sergi
Fäustino, proposa un viatge per un
cos a través de la seva ciutat. Amb
microbusos, traslladarà el públic
pels llocs que l’han vist néixer,
créixer i canviar. La ciutat com a
testimoni de la seva vida.

NEO

NEO

Pendent de votació
Una coproducció del NEO amb el
Centro Dramático Nacional. Roger
Bernat converteix el teatre en un
Parlament en què els espectadors,
amb comandaments, han de votar
el candidat que prefereixen. El ve-
ritable debat, que no existeix en la
política, determinarà el color.

PUBLICITAT
A L´

Horari comercial:
podeu telefonar de

9 h a 19 h al 
93 202 95 95

Fora d´aquest horari i
els caps de setmana,

envieu un
correu electrònic a:

paper@ara.cat

El ossets de goma
de l’Agrupación

Señor Serrano. NEO

CANT CORAL

3.000 nens cantaran la nova
cantata de Ros Marbà a Badalona

res per a infants. Per això va demanar
consell al Secretariat de Corals Infantils
de Catalunya (SCIC). “Per escriure la
cantata vaig seguir les seves indicacions i
el mètode de Miquel Desclot, i vaig treba-
llar amb versos consonants que llisques-
sin bé i pensats per ser cantants per nens
de diferents edats”, explica Solsona, que
també va treballar intensament amb Ros
Marbà. “Vam mantenir un contacte es-
tretíssim”, diu l’escriptor. “Ens hem ma-
tat”, fa broma el compositor.

El text de Solsona fa picades d’ullet al
present i a la tradició que Ros Marbà ha
incorporat a la partitura. “Per exigènci-
es del guió, m’he vist obligat a escriure
coses com un mambo, un txa-txa-txa i un
rock’n’roll, i també hi surten petites ci-
tes a altres músiques, com la cançó de
Delfí Abella sobre el futbol”, explica Ros
Marbà. També és singular la participació
de Nina. “Tenia una música que s’apro-
pa a la comèdia musical, i vaig pensar en
la Nina perquè té una veu molt entene-
dora i àgil”, diu el compositor. Solsona,
que defensa que la cantata no té cap mis-
satge més enllà de compartir el valor pe-
dagògic de la coral, considera que cal tre-
ballar des de “la modèstia ambiciosa”
amb la voluntat de fer la feina ben feta.

Manel Cubeles, president del SCIC, va
explicar ahir per què la trobada es farà
per primera vegada a Badalona. L’edició
anterior, fa cinc anys, es va celebrar al
Palau Sant Jordi de Barcelona, “però
l’acústica no era la més adient per un
concert coral”. El Palau Olímpic de Ba-
dalona té millors condicions acústiques
i “també és més recollit”, amb capacitat
per a 9.000 espectadors.e

Antoni Ros Marbà i Ramon Solsona ahir a Barcelona. MANOLO GARCÍA

XAVIER CERVANTES

BARCELONA. La 45a Trobada de Corals
Infantils de Catalunya servirà per estre-
nar la cantata Set dies que van canviar el
món, amb música d’Antoni Ros Marbà i
text de Ramon Solsona. Tres mil cantai-
res d’entre 8 i 16 anys, representants de
115 corals, la interpretaran el diumenge
13 de maig, al Palau Olímpic de Badalo-
na, acompanyats de la cantant Nina, l’ac-
tor-narrador Pep Jové i l’orquestra
JONC Filharmonia sota la batuta de Ma-
nel Valdivieso.

Ros Marbà va rebre la proposta de
compondre la cantata com “un repte” i
amb un propòsit: havia de ser diferent de
les altres dues que havia fet anterior-
ment. El compositor, un “culer irreduc-
tible”, ha trobat un dels fets diferencials
en el text d’un altre barcelonista, l’es-
criptor Ramon Solsona. “De seguida vaig
veure que es podia fer un projecte en-
grescador per als nens”, explica Ros
Marbà, que volia que no s’avorrissin du-
rant els assajos.

Pa amb tomàquet, mandra i futbol

Solsona, guanyador del premi Sant Jor-
di 2010 per la novel·la L’home de la ma-
leta, ha escrit una “paròdia de la creació
del món”. El narrador és el professor Foll
Picapoll, un personatge “eixelebrat i des-
mesurat”, diu Solsona. La feina del pro-
fessor és explicar la creació del “llenguat-
ge, el pa amb tomàquet, els números, els
balls moderns, l’amor, la mandra i el fut-
bol, que es va crear un diumenge”. Sol-
sona es descriu com “un pare desnatura-
litzat” perquè fins ara no havia escrit mai

apunta Francesc Casadesús, direc-
tor del Mercat de les Flors.

Fondevila va assenyalar que la
“diversitat expressiva” és el que
uneix els espectacles de la progra-
mació. I va llançar un triple mis-
satge per al públic. “Al NEO no hi
ha companyies emergents, perquè
la majoria ja fa anys que treballen
en aquest món; el festival no és per
a públic jove, sinó que programa
espectacles per a tots els públics,
i els artistes no són ni radicals ni
gamberros”, diu Fondevila. Ser in-
classificable comporta aquests
problemes.e


