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El marquès de Sade
‘perverteix’ Don Giovanni

Marton, un dels prodigis del te-
atre alemany, fill teatral de Chris-
toph Marthaler i Frank Castorf, a
qui li agrada explorar noves formes
de teatre musical, fusiona música i
teatre, composicions clàssiques i de
jazz, i els llibrets de Da Ponte i els
textos de Sade. “Busco sobretot la
intimitat, apropar-me tant com pu-
gui al públic i als actors”, explica.

‘Love story’
En la seva creació, Don Giovanni no
és un home sinó una dona, interpre-
tada per la cantant de jazz sèrbia Ye-
lena Kuljic. Si el galant de Mozart
s’ha transmutat en dona, explica
Marton, és perquè creu “que la se-

S.M.

BARCELONA. El Don Giovanni de
Wolfgang Amadeus Mozart, del
1787, amb els textos de Da Ponte, no
escandalitzaria ningú del segle XXI:
“Avui seduir una dona no és tan pe-
rillós, ningú t’envia a l’infern”, ex-
plica el director de Don Giovanni.
Keine Pause, David Marton. Per ai-
xò aquest jove director nascut a
Hongria però resident a Berlín va
decidir afegir a l’òpera de Mozart els
textos d’un autor irreverent que
avui encara faria pujar els colors als
més llibertins: el marquès de Sade.
“Moltes de les seves idees continu-
en sent perilloses”, assegura.

FESTIVAL GREC DE BARCELONA

La tecnologia entra al G
Les xarxes socials i el món digital
irrompen amb força al Grec. Amb
el segell Grec Innova s’agrupen els
espectacles interactius que tren-
quen les fronteres del gènere i in-
venten nous formats.

mits subtils entre el joc i l’art supe-
rant qualsevol barrera cultural”,
diu Simó. Quan el públic infantil
entra a veure l’espectacle, el rep un
cor. Una vegada s’apuja el teló,
quan el cor s’encengui, hauran de
pujar a escena. Poden dibuixar es-
pais, interactuar amb les imatges i,
fins i tot, intentar belar com una
ovella.

Davide Venturini, que dirigeix
l’espectacle amb Francesco Gandi,
explica que les ovelles islandeses
“no són tan tontes com les europe-
es, tenen molt més coratge i viuen
un munt d’aventures”. Els infants
recorren amb aquestes ovelles les
estacions de l’any, amb tots els seus
fenòmens meteorològics, que es re-
creen amb l’ajuda de noves tecno-
logies. Ho podran comprovar avui
i demà al Mercat de les Flors.

Una òpera quàntica
‘Viatges’ s’inspira en textos
d’Eduard Punset

Ramon Simó espera que el festi-
val ajudi a apropar la cièn-

cia a tots els públics: “Els
anglosaxons fa temps

que ho fan i vull que
el festival hi contri-
bueixi”. El mateix
objectiu tenen els
populars i opti-
mistes llibres
d’Eduard Punset.

Viatges és una pro-
posta de José San-

chis Sinisterra i Fer-
ran Audí que s’inspira

en Viatge a l’optimisme,

l’últim llibre del científic i divulga-
dor català. “És una peça de teatre de
ciència-ficció –explica Audí–. Els
personatges, que es poden trobar
en la nostra realitat més quotidia-
na, viatgen a través de forats de cuc
a diferents universos”. Així, un ro-
damón, un jove que fa una feina que
no li agrada i un taxista que té la des-
gràcia de ser un dels afortunats de
la loteria, viatgen a través de l’es-
pai-temps i exploren els seus desit-
jos i mancances.

“L’obra –puntualitza Eduard
Punset– constata que hi ha vida
abans de la mort. Estàvem acostu-

SÍLVIA MARIMON

BARCELONA. Ja ho va dir el primer
dia el director del Grec, Ramon Si-
mó, que no faria ni un clàssic i que
pretenia atreure nous públics al
festival. Als antípodes del teatre
més convencional, el Grec aixoplu-
ga sota el paraigua d’Innovació els
espectacles de nous formats, que
trenquen les fronteres dels gène-
res, interactuen amb el públic o uti-
litzen les noves tecnologies d’una
manera especial.

Els nens pugen a escena
Les aventures interactives
d’unes ovelles islandeses
“TPO és una companyia italiana
que ja fa uns quants anys que
investiga nous formats
per arribar al públic
més jove”, explica
el director del
Grec. Amb Kin-
dur, vida aven-
turera de les
ovelles a Islàn-
dia, “aconse-
gueixen fer en-
trar l’especta-
dor en un ambi-
ent sensorial
diferent i els infants
experimenten els lí-

mats a furgar per saber què hi havia
després de la mort, i el que val la pe-
na és viure la vida i explorar-ne els
diferents universos”.

En l’espectacle, que es podrà
veure del 15 al 18 de juliol al Mer-
cat de les Flors, Audí i Sanchis hi
combinen la comèdia, el teatre de
l’absurd i el teatre físic, i fonen l’au-
diovisual i el so, el teatre de text i
el teatre de moviment, les tecnolo-
gies 2.0 i la gravació en directe. A
banda, conviden el públic a parti-
cipar-hi a través de les xarxes soci-
als. Els creadors de Viatges han ba-
tejat tota aquesta fusió de gèneres

El festival estrena una òpera quàntica, un espectacle interactiu
amb ovelles islandeses i una obra de dansa amb música a la carta
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TEATRE TECNOEMOCIONAL
01 i 02. Viatges s’inspira en els
llibres de Punset. 03. Kindur,

vida aventurera de les ovelles a
Islàndia. 04. Full evening.

FESTIVAL GREC
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ducció no és una qüestió de gènere
i per demostrar el poder de seducció
que pot tenir una veu”. A Marton no
li fa gaire gràcia que l’etiquetin.
Quan una periodista li pregunta si la
seva creació es pot qualificar de mo-
derna, ell etziba que és personal i
punt.

Només un terç de la música de
Don Giovanni. Keine Pause és de
Mozart. La resta és una combinació
de diferents temes, des de Nature
boy, de Nat King Cole, fins a Love
story. Tampoc hi ha cap orquestra
clàssica al fossat: “Nosaltres hem
decidit reconstruir l’òpera amb pe-
ces musicals de colors diferents, no
hi ha una única manera de fer òpe-
ra i l’orquestra clàssica no és im-
prescindible”, explica el director
musical i pianista, Jan Czajkowski.
Al Don Giovanni de Marton només
hi ha tres músics i l’humor impreg-
na tota l’òpera.e

De Nat King Cole a Love story passant per Mozart, la veu de la cantant de jazz sèrbia
Yelena Kuljic personifica el Don Giovanni de David Marton. DAVID BALTZER

Grec més innovador
i de noves tecnologies com a “òpera
quàntica”.

Triar la banda sonora
Un espectacle de dansa
amb auriculars sense fils
Full evening és la proposta de Con-
trapunctus Danceport. L’especta-
dor, assegut a la butaca, pot col·locar-
se uns auriculars sense fils i escollir
la música. Pot triar entre la Passió se-
gons Sant Joan de J.S. Bach, Beetho-
ven, Stravinsky o un recull de peces
de pop-rock dels 60, 70 i 80. Si ho
prefereix, pot treure’s els auriculars
i simplement escoltar el que escolten
els ballarins. Així, l’espectador no es
limita a observar una obra, sinó que
també pot construir la seva pròpia
història. El Grec coprodueix Full eve-
ning, que es podrà veure de l’11 al 13
de juliol al Mercat de les Flors.e

Contrapunt
L’espectador
es col·loca
uns auriculars
sense fils i tria
si vol Bach o
pop-rock
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‘L’ànima del bus’
ITINERANT
4 de juliol

JUAN CARLOS OLIVARES

L’autobús té color de
passat. El verd que
qualsevol pot relacio-
nar amb les rajoles
que treuen el cap dins

dels sacs de runa. Línia 44. Normal-
ment va de l’Estació de Sants a
l’Olímpic de Badalona. Però aquest
vehicle-acordió ens espera lluny de
la seva ruta habitual. Parada: Cen-
tre de Serveis Socials d’Horta / pla-
ça Santes Creus. Destí: Enlloc. El
conductor porta l’uniforme precep-
tiu de TMB i el mal humor signat
per conveni. No serveix el bitllet in-
tegrat. A dins sorprèn una catifa de
sabates abandonades. El calfred de
la “solució final”.

El bus 44 perdut a Horta és un es-
cenari del Grec amb rodes. L’espai
singular escollit per a un espectacle
itinerant titulat L’ànima del bus. Ar-
renca: Tajo - Lisboa - Porto - avin-
guda de l’Estatut - carretera d’Hor-
ta a Cerdanyola - Síndic Rahola -
Torrent del Notari. El passatge ca-
lla. És el silenci de l’expectació. És
més interessant observar les cares
dels que deixem enrere. Miren des
de les voreres com si veiessin passar
un vaixell fantasma. Alleugeriment:
el 44 no para al cementiri d’Horta,
encara que aquí encara hi hagi les
sabates mortes.

Convèncer en les distàncies curtes
Fre. Fi de trajecte. Un descampat i,
en un racó del paisatge-rebotiga, un
camerino i tres figures que avancen
amb una parsimònia amenaçant.
Pugen i s’identifiquen com a músic
(Pep Pascual), ballarina (Lola López
Lluna) i actor (Jordi Martínez).
L’ambient es relaxa. El pes del mun-
tatge, dirigit per Martí Torras, recau
sobre Martínez i la seva capacitat de
convèncer en les distàncies curtes.

Teatre de l’evocació per a un mo-
nòleg acompanyat. S’imposa, per
sobre del relat, la qualitat de l’actor
i el misteri del viatge. Perquè és im-
possible enterrar la idea que la grà-
cia de L’ànima del bus són les histò-
ries secretes que s’inventa el passat-
ge mentre s’acosta al seu destí des-
conegut. Encara que allà els esperin
Ulisses i les sirenes.

Els seus cants se sentiran fins al
28 de juliol. És un dels espectacles
descentralitzats del festival Grec,
que el director considera “de medi-
ació”, i li atorga una funció social.
L’autobús sortirà cada setmana
d’un barri de Barcelona. Després
d’Horta, vénen els districtes de Sant
Andreu (Can Fabra), el Poblenou -
Sant Martí (Can Felipa) i Sants-
Montjuïc (Font Màgica).e

Crítica

Els actors octogenaris surten a escena

Al director Pep Pla el va colpir un
titular en què el Fons Monetari In-
ternacional (FMI) alertava que la
mitjana de vida era un risc finan-
cer. “Hi ha una pel·lícula, La bala-
da de Narayama (dirigida pel cine-
asta japonès Shohei Imamura), en
què els joves porten a coll els seus
avis a la muntanya perquè morin
allà quan han deixat de ser produc-
tius. Em pregunto si fugint de Na-
rayama no hem tornat a Naraya-
ma”, explica el director del Centre
d’Arts Escèniques de Terrassa.

Pla dirigeix amb Albert Boronat
Zero, que s’estrenarà al Grec del 12
al 15 de juliol, al Teatre Lliure. La
interpreten sis actors. Tres d’ells

no arriben als 30 anys i la resta su-
peren els 80. “Aquests últims han
estat molt contents que els hàgim
donat feina”, ironitza Pla. L’obra
reflexiona sobre la pèrdua de la
memòria i la vellesa. No és, però,
una obra trista i amarga, sinó que
més aviat vol ser un crit a la vida
amb moments d’irreverència. “Po-
sa en dubte el valor suprem de la
productivitat: quan ens fem grans
no sabem ben bé si som material
per llençar”, explica el director del
Grec, Ramon Simó. Zero és preci-
sament un no-lloc que podria ser
un d’aquests asils on s’arracona la
gent gran quan ja no és productiva
o ha perdut la memòria.

El misteriós
viatge amb

l’autobús 44,
destí desconegut


