
A totes les festes (com a mínim,
a les que val la pena assistir-hi) hi
ha bona música, s’hi balla, hi ha
menjar i beguda, vells amics i amb
una mica de sort, s’hi pot conèixer
gent interessant: tot això està ga-
rantit avui al Mas Espolla de Cel-
rà, que acull el segon Bhum!, la fes-
ta anual de L’Animal a l’Esquena.

El coordinador d’activitats del
centre creatiu, Eduard Teixidor,
explica que aquesta és un acte de
portes obertes «dissenyat especí-
ficament per donar a conèixer al
gran públic el treball que fem  a L’A-
nimal». Per aquest motiu s’hi ha
convidat els artistes «que hi han
passat en els darrers mesos i que
s’hi han involucrat, bé com a con-
vidats en determinades activitats
o bé fent-hi estades de treball en re-
sidència».

Aquest «minifestival» donarà
el tret de sortida a dos quarts de 6
de la tarda, amb un recorregut
per l’exterior del Mas Espolla que

arrencarà combinant sons i colors:
i és que el primer convidat serà
Neil Harbisson, un artista visual
britànic que ha estat reconegut
com el primer cyborg. Pateix acro-
matòpsia, un defecte visual que li
fa veure el món en blanc i negre; i
com va explicar recentment a Gi-
rona, duu incorporat un sensor

que l’ajuda a interpretar colors a
través de sons. Així, amb ell el
passeig pot ser del tot sorprenent.

També seran al Bhum! Blai Ma-
teu i Camille Decourtye, de Baró
d’Evel Cirk, que acompanyats de
la seva filla Taïs i el cavall Bonito
presentaran dos projectes: «una
peça curta a l’espai que anome-
nem “l’amfiteatre”», segons ex-
plica Teixidor, «i un petit projecte
que reprèn l’essència del que van
representar l’any passat».  El tra-
jecte el completaran, entre d’altres,
els projectes d’Oguri i Andrés
Corchero o el de loscorderos.sc.

La novetat és que enguany el
VAD, el Festival de Vídeo i Arts Di-
gitals, surt de Girona i porta a Cel-
rà dues propostes:  la performan-
ce Fenster de Vicent Gisbert, i la
projecció de vídeos de Magalí
Charrier. I a partir de la mitjanit,
Quiteria Inglada, Losdoslos i di-
versos DJs s’encarregaran de posar
la cloenda més festiva a una dia-
da per gaudir amb tots els sentits.
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Blai Mateu, el «cyborg» Neil
Harbisson i el VAD fan Bhum!
avui a L’Animal a l’esquena

La festa anual del centre creatiu de Celrà presenta les propostes de
diversos artistes que hi han fet estada o que hi han col·laborat enguany
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MCBTH
Macbeth, de William Shakespeare. Direcció

i adaptació: Àlex Rigola. Traducció. Salvador
Oliva. Intèrprets: Joan Carreras, Oriol Guinart,
Míriam Iscla, Lluís Marco, Alícia Pérez, Marc
Rodríguez. Escenografia: Max Glaenzel. 
� DIA i LLOC:4/10/2012, El Canal. Festival
Temporada Alta. 

firmava Àlex Rigola en la
presentació de MCBTH que
l’obra, que inaugurava la

nova edició de Temporada Alta, és un
exemple que «es pot llegir Macbeth
amb menys peces», que es pot fer un
Shakespeare low cost sent fidel a la seva
essència. Aquesta filosofia no deixa de
ser la mateixa que persegueix la nova
seu d’El Canal, un espai que aconse-
gueix el màxim amb el mínim: la
simplicitat feta virtut. Per desgràcia, l’ex-
periment del director no va resultar tan
reeixit com l’espai que l’ha vist néixer.

Buscant l’ús de menys lletres, l’a-
daptació sui generis del text shakes-
pearià que tan bons resultats li ha do-

nat a Rigola en casos anteriors (vegi’s
Ricard III), aquí va topar de front amb
la posada en escena: el text hiperac-
celerat i condensat no feia més que tre-
pitjar-se amb l’estatisme dels sis actors
cada vegada que intentava ballar-hi,
trencant constantment el ritme. 

Tampoc li va funcionar com en d’al-
tres ocasions l’ús de referents post-
moderns, irònics i de la cultura pop:
posar màscares de Mickey Mouse a les
tres bruixes pot tenir la seva gràcia, que
Macbeth acabi xiuxiuejant-li a la co-
rona de Duncan com Gollum a l’anell
és risible. Les constants referències a
Twin Peaks (avets tenebrosos, melo-
dies recorrents i fins i tot cites obliga-
des-Fire Walk With Me) podrien ha-
ver estat el més reeixit, però van pecar
de massa òbvies per als coneixedors,
i probablement van passar desaper-
cebudes sense aportar res als qui no
coneguin l’obra de Lynch. Això sí,
l’escenografia de Max Glaenzel en la
segona part de l’obra, que remetia a les
oníriques «habitacions vermelles» de
Lynch, espai de bogeria, va complir
l’objectiu d’efectisme i punch escènic.

El millor d’aquest MCBTHés, pre-
cisament, Macbeth; i és que Joan
Carreras se segueix demostrant i pos-
tul·lant com a actor fetitxe de Rigola.
Si per si sol és un enorme intèrpret, sota
la seva batuta no para de créixer; en
aquesta ocasió, però, la seva presèn-
cia escènica s’empassa la resta d’actors,
empetitits per haver de jugar massa
rols sense acabar-ne de definir cap.
Fins i tot lady Macbeth, un dels per-
sonatges més forts i magnètics mai es-
crits a la història del teatre, va quedar
engolida pel seu marit, a diferència de
com els va pensar Shakespeare. 
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macbeth
«low cost», sí;
a qualsevol
preu, no

Camille Decourtye i «Bonito». 
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