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OPINIÓ

Escabetx de
TNC amb coulis

de conseller i
reducció de TVE

SANTI FONDEVILA

● Cop a la cresta del TNC Per si no
ho han llegit, els diré que divendres
passat la Sindicatura de Comptes va
publicar un informe sobre el Teatre
Nacional de Catalunya. La sindica-
tura, a més de dir-nos que els exer-
cicis del 2010 i el 2011 es van tancar
amb pèrdues, cosa que evidentment
mai es va fer públic des del TNC, li
toca la cresta al consell d’adminis-
tració (els recomano als membres la
lectura de Benvinguda al consell
d’administració, de Peter Handke)
per no haver reaccionat davant les
circumstàncies adverses revisant el
contracte programa i també a la co-
missió de seguiment del teatre, que
no ha complert ni tan sols amb les
reunions ordinàries a les quals esta-
va obligada. En resum: que o ho sa-
bien i no van fer res o estaven en la
inòpia. Què és pitjor? Sobretot te-
nint en compte que el nou contrac-
te programa es va firmar el novem-
bre del 2012...

● Mascarell a ‘Llibertat!’ ¿Saben
què feia el conseller de Cultura
quan, abans que comencés l’estrena
de Llibertat!, de Santiago Rusiñol,
dijous passat, va sortir un actor
(Jordi Martínez) a llegir un mani-
fest dels treballadors del TNC, amb
els tècnics que servien la funció al
darrere, en defensa de la cultura i
del TNC? Doncs movia tímidament
sobre el genoll la banderola amb les
quatre barres que serveix de progra-
ma de mà. En acabar la lectura el pú-
blic va aplaudir i el conseller també,
tot i que ho fes lentament. És cert
que el text el podria firmar ell i qual-
sevol. Era molt tou.

● Què fa TVE per la cultura? Sen-
se fer soroll, d’amagatotis, la direc-
ció de TVE –aquella que era la mi-
llor quan era l’única– s’ha carregat
tres programes culturals. Em refe-
reixo a Miradas 2 (magazín cultu-
ral), Mi reino por un caballo (arts es-
cèniques) i Programa de mano (de
música culta). Tres enfocaments
que, per la seva diversitat, es corres-
ponen perfectament amb el que sig-
nifica la producció cultural: centres
d’interès per a minories que confi-
guren totes elles una bona majoria.
Des de la direcció de TVE han deci-
dit crear un sol programa conteni-
dor que s’emet a les 23.45 (horaris
bohemis sempre per a la cultura)
presentat per Cayetana Guillén
Cuervo. El programa es titula Aten-
ción obras –però no està patrocinat
pel ministeri de Foment–. Tot sigui
dit, l’espai en català Continuarà se-
gueix viu. De moment.e

El traspunt

FESTIVALS

Girona reivindica la cultura urbana

Girona acull la segona edició del
Festival Milestone Project, que
uneix música, grafitis, gastrono-
mia i coneixement. Se celebrarà
del 31 de maig al 9 de juny i inclou
concerts com els de CocoRosie.

ELISABET ESCRICHE

GIRONA. La seva innovació i la bo-
na acollida entre el públic han ga-
rantit una segona edició del Festival
Milestone Project, que se celebra-
rà del 31 de maig al 9 de juny a Gi-
rona. El certamen se sustenta en
quatre pilars: la música, l’art urbà, el
pensament i la gastronomia. El tret
de sortida d’aquest còctel cultural el
donarà el pianista Chano Domín-
guez, que repassarà la seva trajectò-
ria musical en format trio –piano,
percussió i contrabaix– al teatre
municipal de Girona. Nou concerts
més, entre els qual hi ha Antònia
Font, Mishima i el grup nord-ame-
ricà CocoRosie, que presentarà en
primícia el seu nou treball a l’Estat,
formen l’apartat musical.

L’street art, el vessant que més
curiositat va despertar entre els gi-
ronins l’any passat, tornarà a con-
vertir la ciutat en una mena de mu-
seu urbà. Entre els artistes encarre-
gats de gestar obres repeteixen l’ita-
liana Erica Il Cane i l’americà
Momo i s’estrena un dels tres grans
referents de l’art contemporani a
escala mundial, l’italià Blu. De mo-
ment encara no s’ha decidit on es
desenvoluparan les seves creacions,
però el que sí s’ha desvelat és que es
farà un gran mural en què podrà
participar la ciutadania a l’avinguda

Ramon Folch. Sis intel·lectuals,
com l’assagista Ignacio Castro i l’ac-
tivista Oriol Leira, repartits en dues
taules rodones, seran els encarre-
gats de reflexionar sobre la situació
sociocultural del país i l’estètica de
l’art urbà. El gust del festival el po-
saran divuit de restaurants gironins
que confeccionaran menús musi-
cals o pictòrics. “Volem convertir
Girona en un gran contenidor d’ex-
periències culturals, sabors i conei-
xements”, explica l’impulsor de Mi-
lestone, Xavier Masó.

El Petit Milestone tancarà el fes-
tival amb un espectacle familiar a
càrrec dels Electrotoylets a l’Espai
Bòlit. El certamen té un pressupost
de 170.000 euros, dels quals 40.000
els subvenciona l’Ajuntament i
15.000 la Diputació de Girona.e

Els populars grafiters napolitans Cyop&Kaf faran una obra a Girona. MILESTONE

El pianista Chano Domínguez inaugurarà el segon festival Milestone

El Teatre Akadèmia allibera
Peter Pan a ‘Recreo’

LAURA FABREGAT

BARCELONA. Peter Pan no volia
créixer. Aquest era el seu somni. I
tenia els seus motius. El director rus
Boris Rotenstein s’inspira en aquest
clàssic de James Matthew Barrie
popularitzat per Disney per esceni-
ficar Recreo, un text del dramaturg i
actor Manuel Veiga que va guanyar
el premi SGAE l’any 1997. “No és
que la persona adulta no vulgui ma-
durar, sinó que somia mantenir
aquella llibertat d’escollir un altre
camí”, explica Rotenstein.

Què queda després dels somnis
de joventut? Això és el que vol plas-
mar aquesta obra: el salt que es
produeix de la infantesa i l’adoles-
cència, quan tots els camins i som-
nis semblen possibles, a la vida
adulta, en què la gent s’adona que
molts dels anhels s’han quedat pel
camí. “Mutilats”, etziba Veiga. Un
pati escolar és l’escenari de Recreo,
i és allà on es retroben tres excom-
panys de classe per rememorar els

temps d’innocència i els milers de
projectes que tenien. Són lluny o
no tan lluny del que esperaven
d’ells mateixos?

El títol, Recreo, té una doble con-
notació: d’una banda, l’estona d’es-
barjo de les escoles, el pati, i d’altra
banda, el recrear que al·ludeix a re-
memorar un temps passat. Dos con-
ceptes que es lliguen durant tota la
representació. En Narciso, l’Amic i
la Violeta es tornen a reunir uns
quants anys després de la seva èpo-
ca d’estudiants gràcies a una troba-
da d’exalumnes. Els amics fan una
mirada enrere des de la maduresa.
“Jo era la típica jove triomfadora,
guapa i popular” però, realment,
“què hi havia darrere d’això?”, diu
l’actriu Andrea Montero, que plan-
teja el seu personatge. Els infants
també tenen “ferides i absències
–recorda– perquè així és la vida.
L’escola, el pati, és en petit el que
després és la vida”, afegeix.

Pepe Zapata (Narciso) i Xavier
Ripoll (Amic) formen, juntament

amb Montero, el trio de protago-
nistes de la bilingüe Recreo. “És la
història de tres soledats”, asse-
nyala Veiga, que es reuneixen en
aquella “època en què l’escola era
rància, era l’escola del càstig i
sense normalització”. Rotens-
tein hi veu una analogia: “Us ima-
gineu des de quina porqueria
creixen les flors? De la brutícia en
surt la bellesa”. I l’obra és com
aquesta flor. Segons el director,
“una ficció emocional”.e

Xavier Ripoll, Pepe Zapata i Andrea Montero, els
tres amics retrobats a Recreo. TEATRE AKADÈMIA

TEATRE

La Milla d’Or Cultural
encadena festivals
El Milestone arribarà just des-
prés de la celebració de la pri-
mera edició del festival musical
Strenes, de l’emblemàtic Girona
Temps de Flors i de la segona
edició del Girona A Cappella. En
l’últim any la ciutat ha fet un
canvi de rumb cultural amb la
creació de festivals innovadors
que s’entrellacen i la mantenen
en ebullició. És el que es vol po-
pularitzar com la Milla d’Or
Cultural. Després del Milesto-
ne, serà el torn del cicle Nits de
Clàssica, que se celebrarà entre
el 28 de juny i el 14 de juliol.

Joventut
“L’adult somia
mantenir
la llibertat
d’escollir”, diu
Rotenstein

Efecte
L’’street art’
convertirà
Girona en un
museu urbà
amb artistes
de referència


