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La Barni 
Teatre 
homenatja  
la ‘copla’
al Versus

IMMA FERNÁNDEZ 
BARCELONA

La cartellera del Versus Teatre es 
renova avui a ritme de copla amb 
el retorn a Barcelona de la com-
panyia La Barni Teatre per pre-
sentar, fins al 10 de març, Le lla-
man Copla, un espectacle en for-
mat de concert teatralitzat amb 
peces del gènere com La bien pa-
gá; Pena, penita pena, Les cositas de 
querer o Te lo juro yo que han estat 
adaptades amb arranjaments de 
pop, jazz o flamenc. El muntatge, 
sota la direcció musical de Marc 
Sambola i la direcció artística de 
Marc Vilavella,  es va represen-
tar amb èxit al teatre Fernando 
Fernán Gómez de Madrid i apos-
ta pel «minimalisme escènic» per 
poder oferir les cançons «amb to-
ta la seva puresa, sense afegits es-
tètics», segons explica la compa-
nyia.
 Acompanyats per tres mú-
sics, els cantants-actors Elia Cor-
ral, Gracia Fernández, Nacho Me-
lús, Ona Pla i el mateix  Vilavella 

dramatitzen les cançons «sense 
prejudicis ni modernismes gra-
tuïts». «Cada copla és una història 
amb plantejament, nus i desen-
llaç, però de només tres minuts», 
apunta Vilavella. 

NI FLAMENCS NI ‘PANTOJAS’ / «No som 
flamencs ni Pantojas, però ens fas-
cinen les històries que expliquen 
i hem volgut entendre d’on sor-
geixen i transmetre-les portant la 
copla al 2013», apunta Sambola. 
La gènesi va partir de l’anterior i 
premiada proposta de la compa-
nyia, Ojos verdes. «Quan estava bus-
cant la música per a Ojos verdes 
vaig haver de descartar material 
del qual em vaig quedar enamo-
rat», explica el director musical. 
«Estem contents perquè la gent 
gran surt satisfeta al veure una 
cosa que coneix de tota la vida i 
els joves descobreixen una músi-
ca que creien que no els agrada-
va», postil·la. 
 A partir del 8 de febrer, la pro-
gramació es completarà amb 
Advertència per a embarcacions pe-
tites, de Tennessee Williams, en 
un muntatge dirigit per Joan Cas-
tells nascut d’un projecte de final 
de carrera d’estudiants de l’Insti-
tut de Teatre de Barcelona. H

MUSICAL

La companyia 
barcelonina adapta 
grans peces 
del gènere en un 
concert teatralitzat

Coproducció en espècies
3El Mercat acull Hofesh Shechter a la fàbrica de creació del Graner 

MARTA CERVERA
BARCELONA 

E
l músic i coreògraf Hofesh 
Shechter ha fet servir el 
Graner, la fàbrica de crea-
ció propera a la Zona Fran-

ca inaugurada a finals del 2011, com 
a laboratori. Durant l’últim mes, ha 
estat investigant i explorant les ba-
ses del que serà el seu nou especta-
cle, una important coproducció in-
ternacional que s’estrenarà a 
Melbourne a l’octubre, en què el 
Mercat de les Flors participa pagant 
en espècies: mitjançant la cessió 
d’una magnífica sala d’assaig de 240 
metres quadrats i llum natural. 
D’aquesta manera, i malgrat que 
l’aportació del ministeri de Cultura 
ha caigut un 60% respecte a l’any an-
terior, el Mercat de les Flors no perd 
pistonada i porta destacades figures 
estrangeres. 
 «Al Graner m’hi he sentit com en 
una bombolla de creació. A més tení-
em el sol de Barcelona davant la plu-
ja de Londres», va explicar Shechter, 
un artista israelià establert a Angla-
terra. «Hem fet els primers passos, 
investigant i provant un ventall de 
possibilitats i emocions», va afegir 
el creador, que ha estat treballant 
amb 14 ballarins, gairebé els ma-
teixos que a partir d’avui fins  diu-
menge oferiran al Mercat un inte-

ressant programa doble amb Upri-
sing (2006), emblemàtica peça de la 
companyia protagonitzada només 
per  homes, i The art of not looking back 
(2009), interpretada únicament per 
dones.
 Cesc Casadesús, director del Mer-
cat, es va fixar en Hofesh Shechter 
quan fins i tot no era gaire conegut. 
Aquest stage ha consolidat la seva re-
lació amb Barcelona, fet que aplau-

deixen des de les institucions. «La co-
producció en espècies és important 
en època de retallades», va destacar 
Jaume Ciurana, regidor de Cultura 
de l’Ajuntament. Hi veu una via per 
«participar en els grans debats con-
temporanis», va afegir. En el seu pri-
mer any de funcionament 44 com-
panyies, la majoria catalanes, van 
passar pel Graner. El pol de creativi-
tat comença a donar fruits.  H

NOVES FÓRMULES DE PROJECCIÓ INTERNACIONAL

33 Diverses ballarines de Hofesh Shetcher assagen al Graner l’obra que ofereixen a partir d’avui al Mercat.

ARNAU BACH

El coreògraf israelià 
ofereix ‘Uprising’ i ‘The 
art of not looking back’ 
havent assajat la seva 
nova obra un mes a BCN


