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FESTIVAL GREC

Robots i humans actuen
plegats al Mercat de les Flors

Un pare decideix substituir la filla
petita per un androide. Oriza Hira-
ta, el director de Les tres germanes,
versió androide, porta al Japó del
segle XXI el drama de Txékhov.
Avui arriba al Mercat de les Flors.

poble prop de Tòquio. No som al se-
gle XIX sinó al XXI. El pare tampoc
és un militar, sinó un enginyer
robòtic que ha substituït la seva fi-
lla petita –tothom pensa que és
morta però en realitat ha fugit– per
Geminoid F, un androide gairebé
humà. A escena, l’androide i un ro-
bot, que recorda l’R2-D2 de La
guerra de les galàxies, s’interrelaci-
onen amb actors humans.

Hirata ja fa cinc anys que treballa
amb robots i androides en el projec-
te de teatre Humà-Robot. Ho fa amb
Hiroshi Ishiguro, el doctor en engi-
nyeria de la Universitat d’Osaka que
ha creat l’androide. Per Hirata la di-
ferència entre homes i androides és
relativa. Tot és qüestió de percepci-
ons. “Tant Hiroshi Ishiguro com jo
creiem que els éssers humans no te-
nen ni cor ni ànima, els sentiments
són percepcions. Per tant, es poden
crearandroidesquel’espectadorper-
cebi com a éssers dotats de senti-

ments”, assegura. A escena, però,
no hi ha confusions. “Els androi-
des fan d’androides i els éssers hu-
mans fan d’éssers humans”, acla-
reix el director.

Per Hirata, substituir éssers es-
timats per androides no és una
qüestióniéticanitéaveureambla
moral. “¿Si uns avis tenen el seu
nét vivint lluny, per què no poden
crear-ne una rèplica i tenir-la a ca-
sa? ¿Si algú té una discapacitat fí-
sica, per què no pot enviar la seva
rèplica a treballar? El nostre an-
droide (Geminoid F) només ha
costat 100.000 euros. És més eco-
nòmic que un Porsche”, defensa.

La indústria robòtica, al Japó,
és molt més potent que a Europa.
Hirata creu que un món on els
androides substitueixin famili-
ars o treballadors no és tan llu-
nyà. “D’aquí deu anys serà la re-
alitat del Japó. Allà és més fàcil
perquè no tenim barreres religi-
oses ni els sindicats són tan forts
com a Europa. A més, a diferèn-
cia de Hollywood, on els robots
són sempre dolents, al Japó són
amics de l’home”, argumenta.

Estimar un androide
Hirata, que lidera la companyia
de teatre Seinendan, també dóna
classes a la Universitat d’Osaka.
El debat sobre com s’introduei-
xen els androides a la societat el
té sovint amb els alumnes. “Sem-
pre els poso el mateix exemple. Si
haguessin de donar una categoria
a un androide, quina li donarien:
la d’una nina, la d’un animal de
companyia o la d’una persona hu-
mana? Fa cent anys tampoc nin-
gú es plantejava una legislació
per protegir els animals, i ara
existeix. Quan convé els prote-
gim, però si una espècie es con-
verteix en una amenaça, l’elimi-
nem. El mateix passarà amb els
androides”, vaticina.

A la pregunta de si els androi-
des estimaran els avis com ho fa-
ria un nét, Hirata replica: “Això
ho decidiran els avis”. A Les tres
germanes, versió androide, hi ha
un moment que la germana hu-
mana i la seva rèplica androide
comparteixen escenari. L’espec-
tador por arribar a plantejar-se
qui li crea més empatia.e

SÍLVIA MARIMON
BARCELONA. Hi ha actors que
abans d’aixecar-se el teló es mosse-
guen els llavis, els tremolen les
mans i criden: “Molta merda!” L’an-
droide Geminoid F només necessi-
ta que no li fallin els sensors. Si pot
emocionar igual que un actor humà
ho haurà de decidir l’espectador.
Oriza Hirata, l’autor i director de
Les tres germanes, versió androide,
porta a Barcelona la seva pecular
versió de l’obra de Txékhov, que es
podrà veure avui i fins dijous al
Mercat de les Flors dins del festi-
val Grec. Hirata trasllada les frus-
tracions de les tres germanes a un

Oriza Hirata, autor i director de Les tres germanes, versió androide, porta la seva peculiar
versió del drama de Txékhov al Mercat de les Flors. CÈLIA ATSET

S’estrena la versió japonesa de ‘Les tres germanes’

CRISTINA CALDERER
Espectacular, emocionant, increïble,
vibrant. La segona revetlla de Barce-
lona que anuncia l’inici oficial de l’es-
tiu, la inauguració del Grec, va ser
una esplèndida nit de dansa-circ de
primera magnitud. Les autoritats van
tornar a presidir ahir, un any més,
l’espectacle que dóna el tret de sorti-
da al festival d’arts escèniques. “Per
mi la música de Xostakóvitx connec-
ta l’experiència íntima, emocional,
personal d’estar viu amb els proble-
mes de ser un animal polític i social
en una època complexa”, explicava el
director Yaron Lifschitz. La dansa
acrobàtica de la companyia australi-
ana Circa submergida en la música de
Xostakóvitx de Quatuor Debussy va
donar imatges poètiques i emocio-
nants, números atlètics i tècnica-
ment perfectes. Un joc de cossos, for-
ça, salts i abraçades mai vist. Un ex-
quisit inici de Grec que promet. Que
vinguin més nits així. – L. SERRA

L’espectacular dansa coreogràfica d’‘Opus’ entusiasma al Grec
TEATRE GREC DE BARCELONA

Futur
Hirata
vaticina que
d’aquí 10 anys
els androides
substituiran
humans

HISTÒRIA

S’imposa la tesi
que sant Pau
es va exiliar a

Tarragona

S.M.

BARCELONA. Els últims anys de la
vida de Pau de Tars, una figura clau
en la predicació del cristianisme, és
des del segle II objecte de contro-
vèrsia. No hi ha acord sobre si el van
condemnar a ser decapitat després
d’un judici romà i si, abans, va ser
castigat amb l’exili. Un congrés in-
ternacional, en el qual han partici-
pat prestigiosos professors de teo-
logia d’arreu d’Europa i els Estats
Units, celebrat a Tarragona, ha arri-
bat a la conclusió que sant Pau sí que
es va exiliar: ho va fer a Tarragona i
va ser jutjat com a ciutadà romà.

“Hi ha una mancança de docu-
ments històrics sobre els últims di-
es de sant Pau: és un tema que ha fet
córrer molta tinta, però finalment
s’ha arribat a un consens”, explica el
degà de la Facultat de Teologia de
Catalunya, Armand Puig. Pau de
Tars va ser un jueu que va perseguir
els cristians fins que es va conver-
tir al cristianisme. Com a missioner
va estendre la seva creença a tot
l’Orient. Va ser jutjat, acusat de pro-
vocar aldarulls al temple de Jerusa-
lem i condemnat a morir decapitat.
“S’han esvaït molts dubtes sobre si
era o no un ciutadà romà. El dret ro-
mà estipula que només s’hi pot
apel·lar si s’és ciutadà romà. Ell ho
va fer, i, per tant, el més plausible és
que va tenir els mateixos drets que
un ciutadà romà”, assegura Puig.

“Cada vegada més autors assegu-
ren que es va exiliar i el més segur
és que ho va fer a Hispània”, afirma
el degà. A la documentació que s’ha
trobat es parla d’un exili –a Roma
l’exili volia dir falta de llibertat ab-
soluta, era un enterrament en vida–
a una capital de província romana,
amb un governador romà, i a prop
de Roma. Es parla d’una ciutat amb
port de mar. “L’única capital de
província amb governador romà
prop del mar era Tàrraco”, argu-
menta Puig.

Pel degà, sant Pau és una de les fi-
gures més fascinants de l’Evangeli:
“Va tenir com a missioner una acti-
vitat frenètica i després va passar a
ser un presoner que no es podia
moure”, explica Puig.e

Sant Pau pintat per Velázquez,
una pintura que té el MNAC. MNAC


