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ALTA REALITAT

Una escena de Viatges, que avui s’estrena al Mercat de les Flors

JUSTO BARRANCO
Barcelona

L’
o p t i m i s m e
d’Eduard Punset
és a la televisió, a
les llibreries i des
d’avui i fins dime-

cres també al teatre. En concret,
al Mercat de les Flors, que acull
aquesta nit l’estrena de Viatges,
una creació teatral, una òpera
quàntica, com prefereixen defi-
nir-la els autors per la seva inte-
ractivitat i varietat de formats,
en la qual el dramaturg José San-

chis Sinisterra ha adaptat l’últim
llibre del popular divulgador ci-
entífic, Viatge a l’optimisme
(Destino), que recorre els cons-
tants avenços científics amb una
visió optimista del futur, que
malgrat tot, diu, serà millor que
el passat.
Pel director de l’obra, Ferran

Audí,Viatges és una peça de tea-
tre de ciència-ficció en la qual
els vuit intèrprets donen vida a
personatges molt reconeixibles
de la nostra realitat quotidiana,
des d’un jove que du a terme una
feina que el disgusta a un ro-

damón urbà o un taxista que ha
guanyat la loteria. Personatges
que es troben perduts en una es-
tació d’enllaç multiversal des de
la qual poden viatjar a universos
paral·lels. I en cada un, diu Audí,
“poden explorar-se, veure’s dife-
rents”. Comèdia, teatre de l’ab-
surd, teatre físic i molta tecnolo-
gia, des de projeccions audiovi-
suals a internet i xarxes socials,
es barregen en aquest espectacle
“obert, juganer, per a tota mena
de públic”, explica el director,
ara que tant optimisme fa falta.
I Punset sens dubte l’encoma-

na: després de recordar que per-
tany a una generació que ha vist
poc teatre i cinema bo, Blade
Runner i poca cosa més, perquè
la seva generació “no ha tingut
temps de viure la vida”, es va feli-
citar de com la ciència està im-
pregnant avui la cultura popu-
lar, un fenomen que considera
“elmés important des que els ho-
mes i les dones ho són”. I sobre
l’interès particular que provoca

la física quàntica, va recordar
que es deu al fet que introdueix
un nivell d’incertesa que fa que
no estiguem segurs de res.
“Abans imperava el dogma i avui
tot depèn. Tot és més incert, pe-
rò també més ric”.
Per això, va afirmar Punset

amb la seva habitual i didàctica
parsimònia, “Viatges constata
que hi ha vida abans de la mort.
Fins ara estàvem acostumats a
imaginar què hi havia després
de la mort, i la gent era capaç
d’una quantitat de ximpleries in-
creïble per saber-ho; amb Viat-
ges veiem que hi ha una vida
abans de la mort i que val la
pena viure-la i explorar tots els
universos que s’estan posant a la
nostra disposició”. En aquest
sentit, li sembla fantàstic “fer del
teatre, de la dramatúrgia, una
trama per explicar el que ens
està passant per dins”. Res
estrany: per Audí, “el teatre va
ser la primera xarxa social de la
història”.c

Buika

Lloc i data: Espai Port de Sant
Feliu de Guíxols (13/VII/2012)

DONAT PUTX

Buika va comparèixer al Festival
de la Porta Ferrada de Sant Feliu
de Guíxols, que enguany celebra
l’edició número cinquanta, cosa
que podem llegir com un estímul
de cara als temps que vénen, que
seranmolt complicats per a lamú-
sica en directe. Set anys després
de publicar el primer disc en soli-
tari –i consolidada ja com una in-
tèrpret internacionalment con-
tractada i aclamada–, la cantant
afromallorquina es va presentar a
la Costa Brava acompanyada
d’un trio en què van destacar els
bons oficis del pianista Iván Me-
lón Lewis, que va edificar fabulo-
ses fugues i tumbaos llatins.

Amb una actitud escènica no
especialment treballada, però
establint complicitats amb l’audi-
ència a base d’humor i unes
quantes confidències, Concha
Buika va oferir un repertori que
va passar per peces com Jodida
pero contenta, El último trago, o
bé En el nom de la pau, esplèndid
tema en català sobre desamor i
dolor, com la majoria dels que
porta a la maleta la nostra
protagonista.
Buika ens narra les ferides de

viure i estimar mitjançant un
registre vocal molt particular,
aquella veu rugosa, aspirada,
tremendament expressiva, amb
la qual aconsegueix una veritable
transmissió del drama, i que
discorre per un territori musical
riquíssim, on saludem les
subtilitats del jazz, els esquinçalls
del flamenc, i altres coordenades
que tan aviat vénen de la cobla
com del son. Tot, al cor.c

ElMercat de les Flors estrena avui ‘Viatges’,
adaptació del llibre ‘Viatge a l’optimisme’

a càrrec de José Sanchis Sinisterra
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