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La gran jugada
de Sergi Belbel
i els equilibris

de Lluís Pasqual

SANTI FONDEVILA

● Un cop d’efecte al TNC Sergi
Belbel ha guanyat la partida per
molt poc. En un article d’aquesta
columna de fa unes setmanes deia
que el repte del nou director del
TNC seria donar l’alternativa als au-
tors catalans en la sempre compli-
cada Sala Gran. Si ja són madurs,
doncs, que pugin al primer equip,
que surtin a jugar a l’estadi. Feina
feta, però, perquè Belbel, per coin-
cidència –que no per influència–, ja
tenia preparada la jugada. Magis-
tral. La seva última temporada és
una aposta pels autors catalans en
tota regla i un gir enginyós del direc-
tor. Entre els noms que debutaran a
la Sala Gran, deixin que parli de Jor-
di Casanovas. No només perquè és
un dramaturg compromès, imagi-
natiu i pròxim, sinó perquè és un
home de teatre de cap a peus, i a la
nova temporada reposarà a la Sala
Gran Una història catalana (estre-
nada a la Tallers l’any passat i ara re-
visada), amb la qual els espectadors
trepitjaran el magne escenari. Pe-
rò també estrenarà al Liure una pe-
ça titulada Pàtria. Lliguin caps. Vull
afegir que el que ha fet Jordi Casa-
novas a la Sala Flyhard és impressi-
onant. Tant, que, una vegada que el
projecte T6 de joves autors esgota,
penso, la seva fórmula primigènia,
el nou director del TNC (Xavier Al-
bertí) hauria de cedir a Casanovas
la Sala Tallers perquè la gestionés.
Estic segur que la convertiria en un
Royal Court (a Londres) i obriria
una manera de fer les coses que
penso, francament, que seria molt
interessant.

● El Teatre Lliure 2012/2013
Lluís Pasqual va haver de renunciar
a un dels muntatges que preparava
(amb Pep Bou) arran de la crisi. No
sé per què no recupera la idea per al
nou cicle, però mentrestant veig
que Pasqual es compromet a dirigir
fins a tres obres: Blackwird, de Da-
vid Harrower; un Strindberg (La ca-
sa cremada), i un Goldoni –un autor
al qual Pasqual torna i que li va com
anell al dit–, Els feréstecs. Deunidó!
La pròxima temporada del Teatre
Lliure s’equilibrarà entre noves
veus i clàssics universals. Té, a més,
un element diferencial, la presència
de teatre de Madrid: Animalario, la
Compañía Nacional de Teatro
Clásico, un text d’Ignacio García
May (un projecte recuperat de l’any
passat) i Juicio a una zorra, de Mi-
guel del Arco, amb la immensa Car-
men Machi. I tot mirant els clàssics,
homenatges commemoratius del
centenari de la mort de Strindberg
i el bicentenari del naixement de
Georg Büchner.

El traspunt

El Grec viatja a l’infern de Bulgakov
amb ‘The master and Margarita’

Bulgakov salta a escena de la mà de
Complicité a The master and Mar-
garita, un dels plats forts del Grec.
El circ de l’absurd de My!Laika i
l’híbrid entre dansa i cinema de
Poppea//Poppea engeguen motors.

sorprengui”, diu Simon McBurney,
el director de l’obra, que va inaugu-
rar el passat Festival d’Avinyó. Ra-
mon Simó, el director del Grec, as-
segura que “és una crítica ferotge
que arriba en un moment de neces-
sitat de referències”. A la novel·la
Bulgakov desenvolupa quatre histò-
ries en paral·lel, tres ambientades
a la Unió Soviètica i una al Jerusa-
lem de Ponç Pilat. El nucli del relat,
però, és el viatge a l’infern d’una do-
na per rescatar el seu amant. El
muntatge de McBurney, de 200 mi-
nuts de durada, no se centra en cap
de les històries, sinó que, ambiciós,
trasllada l’obra sencera a l’escenari.
La proposta és un dels plats forts
d’aquest Grec, un muntatge radical.

Un casament diabòlic
A l’espectacle ‘Poppea//Poppea’
la dansa es fon amb el cinema
L’última òpera de Claudio Monte-
verdi, L’incoronazione di Poppea, ha
estat la inspiració de l’espectacle de
dansa de la companyia Gauthier
Dance Poppea//Poppea, que nou in-
tèrprets porten a escena avui i demà
al Mercat de les Flors. La història de
sexe, ambició i enganys del casament
entre “un Neró una mica sonat” i i
Poppea Sabina és l’excusa d’un mun-
tatge que segons Eric Gauthier, el di-

rector de la companyia, utilitza el
techno per “acostar la música al se-
gle XXI”. Obra de “personatges
forts” en què “l’amor triomfa de
manera diabòlica”, en la coreogra-
fia de l’alemany Christian Spuck
hi té un pes fonamental la imatge
cinematogràfica, que inclou víde-
os en directe dels ballarins per
apropar al públic les seves cares i
expressions.

L’absurd del circ
‘Pop Corn Machine’, el dadaisme
arriba al circ amb My!Laika
My!Laikaésunacompanyiadecirc
diferent.Enelsseusxousbarregen
música, teatre i acrobàcia, però el
fet diferencial és l’absurd que im-
pregna les situacions que repre-
senten: un tigre que cau del cel, la
Fontana de Trevi transformada en
xampinyó atòmic, la metamorfosi
del blat de moro en crispetes... Pop
Corn Machine (A domestic apo-
calypse),queesrepresentaalaCar-
pa Font Màgica Montjuïc des
d’avui fins al 29 de juliol, és un es-
pectacle de “circ dadaista”, una
proposta que l’italià Salvatore
Grasca, un dels quatre intèrprets,
descriucom“unviatgeemocional”
i que arriba a Barcelona després de
passar pel Festival d’Avinyó.e

XAVI SERRA

BARCELONA. El Grec entra en ebu-
llició. Algunes de les propostes més
esperades del festival s’estrenen
avui. I el menú inclou dansa moder-
na que es fon amb cinema, teatre
d’avantguarda a partir dels clàssics
i un circ surrealista i imprevisible.

L’infern multidisciplinari
Complicité adapta Bulgakov
La companyia britànica Complicité
torna als escenaris barcelonins per
presentar a partir d’aquesta nit –i
fins al 28 de juliol– a la sala Fabià
Puigserver del Lliure The master
and Margarita, un muntatge que
transforma la novel·la de Mikhaïl
Bulgakov en un espectacle amb
imatges, música, moviment, vídeo,
animació 3D i titelles, una transdis-
ciplinarietat que ha convertit Com-
plicité en sinònim del millor teatre
d’avantguarda. “El nostre repte és
integrar text, música, imatge i acció
per crear un teatre incòmode i que

Arriba el circ dadaista de My!Laika i la dansa visual de ‘Poppea//Poppea’

Surrealista
La companyia
My!Laika
impregna
d’absurd
l’espectacle
de circ ‘Pop
Corn Machine’
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01. L’obra The master
and Margarita. 02.
L’espectacle de dansa
Poppea//Poppea. 03.
Pop Corn Machine, el
circ absurd de
My!Laika. GREC


