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LA MÚSICA 
ACOMPANYA LA ‘NIT 
BLANCA’ DE MONTJUÏC 

Barcelona q La música de més de 
50 concerts gratuïts, entre ells els 
de Brighton 64, Le Petit Ramon i els 
Nanus del Parc, Maria Rodés i 
Mazoni (foto) al Poble Espanyol, 
van acompanyar fins a la matinada 

el públic que es va acostar fins a 
Montjuïc per disfrutar de la nit 
blanca. En aquesta cita cultural i 
d’oci, en què els museus obren les 
portes, hi han participat 18 festivals 
musicals de Barcelona.

Viatge a l’optimisme 
3Ferran Audí dirigeix ‘Viatges’, inspirada en Punset

IMMA FERNÁNDEZ 
BARCELONA

Eduard Punset no és un 
home de teatre, però 
quan alça la veu es fa el 
silenci. El divulgador ci-

entífic va assistir a la presentació 
de Viatges, un muntatge inspirat en 
la seva obra Viatge a l’optimisme que 
ha concebut Ferran Audí, junta-
ment amb quatre autors més, en-
tre ells José Sanchis Sinisterra, que 
firma la coordinació dramatúrgi-
ca. L’obra es presenta fins dimecres 
que ve al Mercat de les Flors (sala 
Ovidi Montllor). «Viatges constata 
que hi ha vida abans de la mort i 
que l’important és viure-la. Estem 
acostumats a buscar la vida des-
prés de la mort i ens oblidem del 
present», va sentenciar Punset.
 Partint del vitalisme punsetià, 
Audí ha creat una «òpera quàntica» 
en un format escènic multidisci-
plinari i «transmèdia» que se ser-
veix de les noves tecnologies tant 

en la seva posada en escena com en 
la seva difusió. «L’objectiu és conju-
rar entre tots l’angoixa que ens 
afecta i trobar motius per afrontar 
el futur amb entusiasme. Transfor-
mar les nostres crisis en oportuni-
tats per a una societat més huma-
na», va argumentar Audí, director 
de la companyia Alta Realitat. 
 
MULTIDISCIPLINARI / L’obra combina 
amb una estètica suggerent i mini-
malista l’audiovisual, el teatre de 
text i del moviment, la comèdia, 
l’absurd, la ràdio, les tecnologies 
2.0, 3D, hologràfica... i la gravació 
en directe.
 La trama presenta vuit perso-
natges –els actors Marta Domingo, 
Dolors Martínez, Jordi Cortés, Mer-
cedes Recacha, Marc García Coté, 
Raül Perales, Marc Mittenhoff i 
Jaume Viñas– que es veuen propul-
sats a un espai desconegut i es-
trany. Des d’allà podran viatjar a 
universos paral·lels, realitats alter-

natives on exploraran altres face-
tes de la seva personalitat i altres 
maneres de resoldre els conflictes 
que els afecten: la feina, les pors, 
els diners, la soledat... Aquest viat-
ge els permetrà enderrocar murs i 

també principis, i «incrementar les 
fonts d’optimisme», resumeix el 
director. H 

33 Una imatge de ‘Viatges’, que dirigeix Ferran Audí.
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Creació col·lectiva 
amb els usuaris 
de xarxes socials

33 Programat al nou espai Grec 
Innovació del festival barceloní, 
concebut per acostar al teatre el 
món digital i el seu públic, Viatges 
té per objectiu promoure la parti-
cipació dels espectadors a la 
 sala i també dels internautes que 
a través de les xarxes socials vul-
guin participar en aquesta crea-
ció col·lectiva. L’obra, que comp-
ta amb el hashtag #viatges, es re-
transmetrà a www.altarealitat.
com/viatges, on també apareixe-
ran els comentaris que hagin 
aportat els usuaris. «És un entre-
teniment amb el joc i la participa-
ció com a protagonistes», afirma 
Ferran Audí.    

LA INNOVACIÓ

Viatges
3Mercat de les Flors • Del 15 al 18 de juliol 

El festival d’estiu de Barcelona


