
28 LAVANGUARDIA DIMARTS, 2 JULIOL 2013

Grans aplaudiments, bravos i es-
pectadors drets. Ahir a la nit,
dos conceptes que amb certa fre-
qüència ha resultat impossible
unir, això és, “inauguració ofici-
al del festival Grec” i “gran
èxit”, es van abraçar. I ho van
fer gràcies a un espectacle de
gran força física i poètica, Opus,
una barreja de circ, dansa con-
temporània i música clàssica
que si bé va poder tenir algun
moment de buscada lentitud, va
acabar captivant l’audiència que
omplia l’amfiteatre del Grec
amb les postures impossibles i
els impressionants vols dels 14
ballarins acròbates i amb l’in-
creïble resistència del quartet
de corda francès QuatuorDe-
bussy, que va fer bona
part de l’espectacle
dret, entre els balla-
rins, i, fins i tot a esto-
nes, ho va fer fins i
tot ambels ulls embe-
nats.
Opus, que es tor-

na a repetir avui a
l’amfiteatre del
Grec, va provocar de
fet en nombroses oca-
sions els os i els ais del
públic, meravellat
en nombroses oca-
sions que els ballarins no acabes-
sin a terramalgrat les seves atre-
vides acrobàcies, i, també, fasci-
nat per les poètiques figures que
creaven els artistes enfilats l’un
sobre l’altre, demanera que cre-
aven escales, torres i fins i tot
ponts en tensió amb uns balla-
rins enfilats o nuats precària-
ment i en el buit a d’altres. Segu-
rament l’efecte que perseguia el
creador de l’espectacle, l’austra-
lià Yaron Lifschitz, amb els atle-
tes de la seva companyia Circa i
amb la col·laboració imprescin-
dible del Quatuor Debussy, que
va tocar durant els 80minuts de
l’obra tres quartets de corda de
Xostakóvitx.
Uns quartets que Lifschitz no

havia triat a l’atzar: a través
d’ells pretenia explorar les rela-
cions entre l’individu i el grup,

la societat, els altres, ja que el
rusDmitri Xostakóvitx els va es-
criure en temps difícils, mentre
mantenia unes sempre compli-
cades relacions amb les autori-
tats del seu país, l’URSS.
Per Lifschitz, la música de

Xostakóvitx és “molt precisa,
molt poderosa emocionalment i
en el terreny personal i polític,
connecta les sensacions íntimes
de ser viu amb els problemes po-
lítics d’un temps complex”. Així
que va triar tres dels seus quar-
tets de corda, l’onzè, el vuitè i fi-
nalment el cinquè. Un recorre-
gut des dels fantasmes i pors del
creador, que mostra el primer
quartet, fins als tres moviments
de l’últim que acaben, diu, amb
“harmonia i pau”.
I justament l’espectacle va te-

nir ahir a la nit dues parts ben
diferenciades, una de més om-
brívola i morosa, la inicial, i una
de més enèrgica i lluminosa que
a partir de la meitat de l’es-

pectacle permet als balla-
rins acròbates mostrar un
potencial sorprenent i ar-
rencar les exclamacions
del públic. Per culmi-
nar amb un final serè
i poètic.

Pel camí, Lifsc-
hitz s’endinsa a
través de múltiples
imatges en aquesta
complicada relació
entre individu i so-

cietat imostra comels in-
dividus poden ser ponts i

escales, troncs per travessar un
riu o travessar un precipici, com
poden elevar d’altres i ajudar-
los amb les seves mans a cami-
nar, o fer-lo pujar a collibè, tot i
que també barallar-se, castigar-
se, deixar-se caure...
Tot explicat amb moviments

poètics propis de la dansa con-
temporània i amb acrobàcies
que en moltes ocasions podien
traslladar el públic a un quadrilà-
ter olímpic de gimnàstica. Uns
moviments precisos, nets, evo-
cadors, ajudats pel fons de
l’amfiteatre, per la pedrera de
Montjuïc, en la qual es projecta-
ven grans ombresmolt evocado-
res. Un conjunt que va fer que el
públic transités a poc a poc amb
l’espectacle fins a la serena felici-
tat final.c
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Les tres germanes,
versió androide
Del 2 al 4 de juliol. 22 hores
Mercat de les Flors
x Un dels espectacles més visto-
sos del festival és dels primers
a obrir foc. En aquesta versió
de Les tres germanes de
Txékhov dirigida pel japonès
Oriza Hirata actuen persones,
però també un robot i un an-
droide que, amb aparença de
jove invàlida, aconsegueix emo-
cionar l’audiència.

La banqueta
Del 2 al 31 de juliol
Teatre Poliorama
x Un piano, dos pianistes i una
banqueta. Pep Ferrer i Ricard
Borràs protagonitzen aquesta
comèdia de Gérald Sybleyras,
dirigida per Paco Mir, i que el

Poliorama programa en sessió
gairebé golfa: les 22.45 hores.
Buscant la pau d’un paisatge
idíl·lic, els protagonistes acaba-
ran divertidament enfrontats.

Ja t’ho diré
3 de juliol, 22 hores
Teatre Grec
x Nou anys després de la seva
retirada, Cris Juanico, Sebastià
Saurina, Carles Pons, Sente
Fontestad i Jesús Moll reviuen
la seva trajectòria amb tres
concerts. I el Grec n’acull un.

Tots fem comèdia
Del 3 al 28 de juliol
Teatre Poliorama
x Joaquim Oristrell ha escrit i
dirigit aquesta comèdia prota-
gonitzada per Jordi Bosch,
Ferran Rañé, Peter Vives i Nau-

sicaa Bonnín, on enfronta pa-
res i fills: una generació que no
es vol retirar malgrat l’edat i
una de més jove que no aconse-
gueix trobar el seu lloc.

Alma i Elisabeth
Del 3 al 28 de juliol
Sala Muntaner
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La companyia australiana Circa
inaugura amb gran èxit el festival
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