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CRÍT ICA DE TEATRE

D
ues ampolles de li-
tre de rom Boca-
negra… o una cosa
per l’estil, això té
certificat sanitari?

Riures. Vasos de plàstic, ampo-
lles de refresc de dos litres, gel.
El Juan, el David, l’Alberto i el
Xavi, que tenen entre vint i tren-
ta anys, se serveixen les prime-
res copes de la nit en un vagó del
metro de la línia verda camí del
funicular de la muntanya. Des-
tinació: Montjuïc de Nit. El fes-
tival d’estiu de Barcelona va tor-
nar a ser un èxit de públic. En té
la fórmula: més de cinquanta
concerts de franc, i a més entra-
da lliure als museus. Ja va asso-
lir l’estatus de cita ineludible de
l’estiu.
“Que es fotin”, cantussegen

els joves rememorant l’episodi
recent d’incontinència verbal
d’una diputada… primer a ritme
de rap, després rumbejant,
després… “Que ens…!”. Però
sense cridar, sense acovardir la
resta de passatgers. No són ni
delinqüents, ni alternatius, ni
viuen al marge de la societat. La
majoria d’ells són estudiants de
postgrau, becats que acaben de
veure modificats els seus ajuts
econòmics, arribats a Barcelona
des d’Olot i les quatre cantona-
des d’Espanya.
L’accés habitual als jardins

JoanBrossa, on se celebra el píc-
nic electrònic, està tancat. En
lloc de tornar per on han vingut,
el grup emula la majoria de jo-
ves que passa pel lloc i salta el
camp clos. Amb totes les difi-
cultats que això implica. Per a
uns més que per a d’altres. El
problema és que no està permès
l’accés amb begudes a la novetat
de l’edició d’aquest any del fes-
tival estiuenc, el Piknik Élec-
tronik. Els guàrdies de seguretat
escorcollen les bosses i les mot-
xilles.
Mai un multitudinari macro-

botellot ha tingut un escenari
tan privilegiat. No és que els xa-
vals hagin portat alguna cosa de

beure per embriagar-se i des-
prés, durant la resta de vetllada,
només demanar un parell de cer-
veses a la barra. És que s’han dei-
xat tot el pressupost de la nit al
supermercat. Ni els venedors
ambulants de llaunes de cervesa
criden la seva atenció. Totes les
ombres carreguen bosses de

plàstic. I lamúsica tecno del Pik-
nik Électronik els arriba igual-
ment a través de la frescor de la
nit a la muntanya.
A dos quarts d’una de la nit el

grup, que s’ha anat nodrint de
nous membres, decideix enca-
minar-se a l’escenari de l’espla-
nada del Palau Sant Jordi, bàsi-
cament perquè tenen entès que
altres noies de la seva edat voli-
en veure Sidonie. Abans d’aban-
donar la seva parcel·la de gespa
recullen totes les deixalles. Se-
gons va informar ahir l’organit-
zació a càrrec de l’Ajuntament
de Barcelona, més de 110.000
persones van assistir ahir a la
matinada als deu escenaris de
Montjuïc de Nit.
I pel que sembla tots es van

moure entre escenaris amb els
autobusos gratuïts que oferia
l’Ajuntament. La veritat és que
aquella va ser la principal taca
de la nit. Els desplaçaments van

ser l’únic aclaparament. Davant
els artistes nohi va haver aglome-
racions. El problema va ser arri-
bar-hi. El Juan, el David, l’Alber-
to i el Xavi veuen passar des de
la parada quatre autobusos arti-
culats ben atapeïts que no s’atu-
ren.El rombarat comença a reve-
lar el caràcter de garrafot. A més
el gel ja s’ha fos. Però el grup afe-
geix una versió elèctrica al Que
es… “Millor aquí, allà està tot a
rebentar”. Els museus no regis-
tren les desproporcionades cues
vistes a l’última nit blanca deBar-
celona. Els joves arriben al Sant
Jordi poc abans dels bisos. Les
noies amb qui tenien previst tro-
bar-se també porten les seves
pròpies bosses del súper. I teni-
en raó: les cues dels lavabos por-
tàtils són terribles. Però el so arri-
ba amb tota nitidesa a l’última fi-
la. Res a veure amb tants saraus
gratuïts d’estiu que degeneren
en aguts trasbalsadors.c

ElVendrell
deCasals

Unadiscretaperfecció

CRÍT ICA DE CLÀSSICA

RESSONS DE LA CRISI

El ja cèlebre ‘que es
fotin’ i l’estalvi en
beguda amb botellot,
signes de la nit

Dues noies, abans-d’ahir a la nit, descansant al costat de les fonts de Montjuïc

XXXII Festival
Internacional Pau Casals

Intèrprets: Gautier Capuçon,
violoncel; Jérôme Ducros,
piano
Lloc i data: Auditori Pau
Casals, el Vendrell (14/VII)

JORGE DE PERSIA

Uns fan pinya en municipis pi-
rinencs; d’altres, al Vendrell,
Sant Salvador i Comarruga, i
aquests, entorn de Pau Casals.
Són perfils dels festivals de l’es-
tiu, cadascun en funció del seu
patrimoni.

Aquesta nova edició del Fes-
tival Pau Casals del Vendrell
proposa diversos concerts d’in-
terès, i pel que fa al violoncel,
el proper que cal subratllar és
el de la gran Natalia Gutman.
Abans-d’ahir a la nit, Gautier
Capuçon, violoncel·lista fran-
cès de la jove generació (Cham-
béry, 1981), va mostrar la seva
qualitat en el repertori romàn-
tic. Toca un instrument deMat-
teo Goffriler del 1701, del
temps de Bach, i precisament
va obrir el programa amb la Sui-
te núm. 2 delmestre Johann Se-
bastian, i la Sonata amb piano
núm. 1, op. 38 de Brahms, un ro-
manticisme neoclàssic; final-
ment va culminar amb la Sona-
ta en sol menor de Rakhmàni-
nov, el seu terreny més potent.
Capuçon té una tècnica formi-
dable, i una sensibilitat espe-
cial per a aquest repertori de
lluïment, i va donar una versió
de caràcter, bon fraseig i inten-
sitat expressiva, ambbon acom-
panyament del piano. En canvi,
Brahms va ser exposat amb
poc vol i gràcia, bon lirisme pe-
rò sense aprofundir-hi i va
aportar-hi una desmesurada
potència pianística. I Bach, que
en aquest temple és la pedra de
toc, va sonar superficial, sense
fraseig integrador, amb un so
pla (perque mancava de vibra-
to i sense compensació a l’arc) i
moments de velocitat excessi-
va sense plans. No obstant ai-
xò, la vetllada va ser molt grata
i va finalitzar amb propines
(Casals, Scott Joplin) de festa.c

El principi d’Arquimedes

Autor i director: Josep Maria
Miró i Coromina
Lloc i data: Grec 2012. Sala
Beckett. Fins al 29 de juliol

JOAN-ANTON BENACH

Per sort, la qualitat d’una ficció
escènica no té res a veure amb el
format de l’espectacle, ni dels
molts o pocs intèrprets que pu-
gui aplegar. El dramaturg Josep
MariaMiró (Vic, 1977) ho pot ve-
rificar, satisfet de la calorosa ac-
ceptació que suscita El principi

d’Arquimedes, una peça seva de
quatre personatges que es repre-
senta fins al 29 d’aquest mes a la
Beckett. És una modesta obra
mestra, a les antípodes de Gang-
Bang, aquella història suposada-
ment escandalosa a l’entorn d’un
bar-bordell d’homosexuals, i que
Miró imaginava que transcorria
la vigília de la darrera visita del
Papa a Barcelona.
En l’ample i ben dotat escenari

de la sala Tallers del Nacional,
Gang-Bang va mobilitzar una
quantitat de recursos incompara-
blement superior a El principi
d’Arquimedes, començant pel re-
partiment, que reunia una dotze-

na de bons intèrprets, molts
d’ells d’una trajectòria professio-
nal francament important. Ara
bé, la satisfacció dels espectadors
d’aquell sarau pretesament pro-
vocador crec que va ser incompa-
rablement inferior a la que en
aquests dies experimenta el pú-
blic de la Beckett, que no se’n va
de la sala fins que no ha obligat
els actuants a correspondre cinc
o sis vegades als aplaudiments en-
tusiastes que els dedica.
Sense proposar-s’ho el seu au-

tor, El principi... coincideix amb
una qüestió molt similar a la que
tracta El dubte, l’obra que es re-
presenta al Poliorama: em referei-

xo a una sospita de pederàstia.
Anna (Roser Batalla), directora
d’una piscina que organitza cur-
sos de natació per a infants, rep
la queixa d’un pare (Santi Ricart)
a causa de la suposada acció libi-
dinosa que unmonitor hauria co-
mès en un fill seu, segons la infor-
mació (incerta) escampada per
una nena. Jordi, l’acusat (Rubén
de Eguia), es defensa amb molta
vehemència durant la indagació
que l’Anna ha de fer de l’inci-
dent, i en la qual també hi partici-
pa un company del sospitós
(Albert Ausellé). Algunes situa-
cions i diàlegs es repeteixen des
d’una segona perspectiva, fórmu-
la que atorga un especial interès i
atractiu al relat. Acabada l’anèc-
dota que exposa l’autor, l’especta-
dor ha d’imaginar el que raonable-

ment hauria de passar enllà de
l’última escena, després de com-
provar l’actitud bel·ligerant, ober-
tament agressiva, de molts pares,
solidaris amb el de la víctima.
Amés d’autor, JosepMariaMi-

ró és l’eficient director de l’espec-
tacle, el qual, en elmarc del Grec,
és una joia valuosa per bé que dis-
creta, allunyada del major ressò
mediàtic de les grans producci-
ons del festival. Roser Batalla al
capdavant del petit grup ofereix
una actuació brillant, crec que im-
millorable. L’experiència de San-
ti Ricart es posa de relleu en les
dues excel·lents intervencions de
l’actor. IMiró, voluntariós , ha sa-
but revelar tot el talent de què
gaudeixen Eguia i Ausellé, els
més joves. Imaginativa i d’un acu-
rat realisme.c

ÀLEX GARCIA

L ’ INCONVENIENT

Els autobusos
que enllaçaven els
diferents escenaris
anaven atapeïts

Barcelona

Luis Benvenuty

La 5a edició deMontjuïc de nit es converteix en una cita ineludible de l’estiu barceloní
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