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SOMIEN LES ANDROIDES
A TORNAR A MOSCOU?
TXÈKHOV TORNA AL GREC, VIU ENTRE ROBOTS I PARLA UN PERFECTE JAPONÈS

TEATRE
•NOHAS TROBAT RESMILLOR?
PER PASSAR L’ESTONA
T’AGRADARÀ
NO TE LA PERDIS
OBRAMESTRA

L’APUNTADOR

NITSD’ESTIU,NITSDEMUSICAL
Desprésde l’èxitde l’anypassat,
el cicleNitsd’Estiu–inclòsdins les
activitatsparal·lelesdelGrec–ens
proposauncopmésferunrecor-
regutpelmóndel teatremusical
enquèpodremanardeSondheim
aBernstein,passantperHerman,
PorteroKander iEbb.Tot,encom-
panyiadeMoneiToniViñals,una
bonaorquestradirigidaperÓscar
Peñarroya iunsupercorambmésde
cent-cinquanta integrants. La feina
dedonar formaescènicaatotplegat
cauenmansdeXaviCasan.3i10/7.
CaixaForum.Av.Ferrer iGuàrdia,6.
BCN.€6euros.C20i22h.

ELTEATREPRENLAPARAULA
ElBIT,Barcelona Internacional
Teatre,propulsatperFocus,ens
proposadonaralGrecuntarannà
mésreflexiu, inoperdre’nsel cicle
detrobadesambgransnomsde
l’escena local i internacionalqueha
organitzat.Percomençar,elproper
dimecres3/7, iapartirde les18h,
ensesperenalTeatreOvidiMontllor
undiàlegentreSusanGeorge iXa-
vierAlbertí sobrerelat teatral i crisi
cultural, iunaltrediàlegentreRafael
Argullol iCalixtoBieitosobreestètica
teatral ipolítica.3/7. Institutdel
Teatre.PlaçaMargaridaXirgu,s/n.
BCN.€Entradagratuïta.

CONVERSESALESBIBLIOTEQUES
ComenaltresedicionsdelGrec,
lesbibliotequesdeBarcelonaes
transformenenauditorisdesdels
qualsels creadorsque intervenen
al festivalpodenpresentarels seus
espectacles.Aquestdimarts,Ernesto
Colladoens faràviatjaraTexasper
taldeconèixer lasingularpersonali-
tatdeMontaldo,elprotagonistadel
seunoumuntatge.2/7.Biblioteca
JaumeFuster.PlaçaLesseps,20.
BCN.€Entradagratuïta.C20h.

Imagineu-vosperun

momentqueTxèk-

hovs’hagués trobat

ambIsaacAsimov

(l’autordeJo, robot) i ambPhilip

K.Dick(elcreadordeSomienels

androidesambovelleselèctriques?,

el relatqueva inspirar la llegen-

dàriapel·lículaBladeRunner)

perescriureplegatsunaobrade

teatre.Doncsel resultatpotser

s’huriaassemblat forçaaaquest

espectaclequeneix tambéd’una

trobadasingular: la trobadaentre

OrizaHirata,unavantguardista

imoltadmiratcreadorescènic

japonès, iHiroshi Ishiguro,un

doctorenenginyeriaconsiderat

unade lespersonesquemésestà

contribuintaldesenvolupament

dels robots intel·ligents.Elcasés

que,de laprimera trobadaentre

aquestparellde talentsqueva

tenircomescenari laUniversitat

d’Osaka,envasortir ladetermina-

ciódecrearel teatrehumà-robot,

gairebéunnougènereescènic

enquèrobots iactorsdecarn i

ossosesreparteixenper igualels

aplaudimentsdelpúblic.En just

homenatgealgenid’Asimov, la

primerapropostadelprojecte

vaportatper títolJo,obrer. Ides

de llavors, eldiàlegentreaquests

actorsd’orígens tandiferentsno

hafetaltracosaquetornar-se

cadacopmés intens:aSayonaraes

va incorporarperprimercopuna

androidequerecitavaunsemo-

tiuspoemesdecomiata l’actriu

carnalque interpretavaunadona

ambunamalaltia terminal.

TRESGERMANESAMB

DIFERENT CODI GENÈTIC

Els robots són el futur. Però el

futur també s’acaba transfor-

mant en passat. Si el pare de Les

tres germanes de Txèkhov es

dedicava a l’oficimilitar, el pare

d’aquesta robòtica, futurista,

del tot lliure i més aviat tirant a

tragicòmica adaptació de l’obra

era precisament abans demo-

rir un gran investigador en el

camp dels robots avançats. Però

ara, si ressuscités, esmoriria de

pena veient la decadència en

què ha caigut la fàbrica on tre-

ballava, per culpa de les fluctu-

acions del ien. Per cert: les ha-

bilitats del pare li van perme-

tre substituir una filla desapa-

reguda pelmodel de geminoide

que ara podem veure a l’escena-

ri. Però pràcticament ni nota-

rem la diferència entre aquesta

noia i les altres filles. I en qual-

sevol cas, les tres llangueixen

ara per igual en aquest provin-

cià racó del Japó, segurament

somiant a tornar a l’esplendor il-

lusòria de la capital, tal comho

feien les seves parentes russes.

RAMONOLIVER

TRES GERMANES, VERSIÓ ANDROIDE

Apartir de l’obra de Txèkhov.
Text i dir.:OrizaHirata.Desenvolu-
pamentd’androides i robots:Hiroshi
Ishiguro. Cia. Seinendan. Int:Geminoid
F, Robovie-R3, Kenji Yamauchi, Hiroko
Matsuda,HiroshiOtsuka,MizuhoNoji-
ma.Data:Del 2al 4/7. Lloc:Mercat de
les Flors. Lleida, 59.dPoble Sec (L3).
(934261875.€28euros.C22h.

Recordeuel quevadir RamonSimóquan l’anypassat
es va fer càrrec de ladirecció del Festival d’Estiu de
Barcelona?Queels clàssicsmolt clàssics, autors com
araShakespeareo Txèkhov, queno faltenmai a la
programacióde cap festival, nohi tenien res a fer en
aquestanovaetapadelGrec. Però comque rectificar
és de savis, i comque, pel quees veu, nopodem(ni
volem)viure senseells, Shakespeare i Txèkhov tor-
nenaescolar-sedins de les propostes d’unGrec que, a
partir d’ara i finsqueacabi elmésde juliol, omplirà la

ciutat demúsica, teatre, circ, cinema i dansa. En total,
setanta-noupropostes enquèhi capunamicade tot.
I gràcies a les quals enspodremoblidar per unsdies
de la vergonyosa sequerad’espectacles internacio-
nals queviu la capital catalana: vint-i-tresmuntatges
arribats d’arreuelmónes concentraranal llargde
les properes setmanesal voltant de lamuntanyade
Montjuïc, convertidaun copmésenel centredegra-
vetat d’unGrec que, enqualsevol cas, ocupa també
molts altres escenaris de la ciutat.


