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Primera fila    icult
L’obertura del festival d’estiu de BCN LLL

Estrena d’alt voltatge
3l’energia i les piruetes de la companyia circa sedueixen en l’espectacle inaugural del Grec

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

Un fascinant espectacle 
de circ acrobàtic i molt 
coreogràfic, amb músi-
ca de cambra en directe, 

va aixecar ahir la bandera del festi-
val d’estiu de Barcelona. Seran més 
de 60 espectacles al llarg del mes de 
juliol d’un certamen que viu la 37a 
edició. Opus, de la companyia austra-
liana Circa, va triomfar ahir a la nit 
a l’amfiteatre de Montjuïc unes set-
manes després de l’estrena mundial 
a Lió. El públic que va omplir les lo-
calitats va acomiadar amb una gran 
ovació els protagonistes.
 Era de justícia que Ramon Simó 
tingués una obertura oficial com 

la d’ahir a l’amfiteatre de Montju-
ïc. Un diluvi va frustrar aquest mo-
ment l’any passat, el del seu debut 
al capdavant de la direcció del Grec, 
a l’haver de suspendre el concert de 
Pascal Comelade i la Cobla Sant Jordi 
a l’amfiteatre. El conseller Ferran 
Mascarell i l’alcalde Xavier Trias van 
encapçalar la representació institu-
cional en una nit especial, sí, però ja 
sense l’aura de revàlida que l’acom-
panyava en anteriors  edicions.
  Anys enrere va arribar a semblar 
fins i tot que el balanç del festival de-
penia de l’èxit (o fracàs) de l’estre-
na d’un espectacle concebut expres-
sament per a la nit inaugural. Així, 
encara es recorden les esbroncades 
amb què part del públic va rebre, fa 

cinc anys, el controvertit muntatge 
d’Història d’un soldat. Ahir el reconei-
xement va ser unànime.
 Però el circ acostuma a ser una 
aposta molt més segura, molt més 
agradable per a l’espectador. Els 14 
acròbates de Circa i la música de cor-
da de Quatuor Debussy (dos violins, 
viola i violoncel) van crear un mari-
datge fascinant entre acrobàcies i 
música en un muntatge que va anar  
in crescendo a partir d’una composi-
ció coreogràfica, pròpia de la dan-
sa, de les diferents piruetes, d’equi-
libris, corda i trapezi.

MÚSICA DE XOSTAKÓVITX / L’hora i 20 
minuts van passar sense adornar-
se’n a l’empara de la música de Dimi-

tri Xostakóvitx, que sempre va acom-
panyar amb delicadesa, com una ca-
rícia, la intensitat dels moviments 
dels cossos dels protagonistes, gaire-
bé uns atletes de primera fila. I no 
només va acompanyar, va arribar 
un moment en què els quatre mú-
sics es van sentir protagonistes gai-
rebé exclusius al tocar els instru-

ments amb els ulls embenats, men-
tre els seus companys d’Opus feien 
un número coral de frenètics movi-
ments per tot l’escenari.
 Un dels moments que van tenir  
més voltatge (n’hi va haver molts) va 
arribar amb un número en què tots 
els artistes es van situar en un cercle 
i van començar a saltar de manera 
molt enèrgica, encreuant-se sense 
tocar-se. Cosa que semblava impos-
sible per la proximitat dels cossos en 
paral·lel a terra.

MOLT COREOGRÀFIC / Opus deixa al lliu-
re albir de l’espectador la recerca 
d’un missatge que faci de fil conduc-
tor. Yaron Lifschitz, coreògraf i di-
rector, només ha volgut jugar amb 

Els 14 acròbates i
la música de Quatuor 
Debussy van crear amb 
‘Opus’ un fascinant 
clima a l’amfiteatre

FERRAN NADEU

L’amfiteatre del Grec, durant 
la representació d’ahir a la nit.
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la recerca d’un món delicat i un de 
salvatge a partir dels moviments 
dels cossos de vuit homes (alguns au-
tèntics forçuts) i sis dones.
 Una aura poètica va il·luminar 
l’espectacle, amb un calculat exerci-
ci coreogràfic que va acompanyar i 
va donar forma a les piruetes. Tot en 
un escenari pràcticament buit, amb 
un senzill i efectiu joc de llums que 
va realçar la paret enorme que dóna 
fons a l’escenari. Aquest lloc tants 
cops qüestionat com a seu d’especta-
cles però que ahir es va revelar com 
un excel·lent marc perquè els inte-
grants de Circa deixessin empremta 
de les seves acrobàcies. Hi va haver 
números que van despertar l’aplau-
diment espontani i d’altres que van 
encongir el cor dels espectadors per 
la dificultat.
 Opus va ser un excel·lent inici del 
Grec del 2013 i la mostra que les 
fronteres entre les disciplines es-
tan més que diluïdes. Perquè de la 
hibridació entre gèneres sorgeixen 
propostes molt imaginatives com la 
d’aquesta companyia australiana. 
Ahir hi va haver lloc per al circ d’alt 
nivell i per a la dansa contemporà-
nia a parts iguals. H

FERRAN NADEU

‘EL VENENO DEL TEATRO’ 3 DUEL AMB SUSPENS AL TEATRE ROMEA

Actor al límit en un joc cruel
Duel teatral, construït per l’autor 
valencià Rodolf Sirera amb la pre-
cisió d’una partida d’escacs. I dos 
actors argentins com a oponents: 
el prestigiós Miguel Ángel Solá, 
que torna a Barcelona després de 
representar el 2010 Por el placer de 
volver a verla, i Daniel Freire. Els di-
rigeix Mario Gas, que reprèn la ba-
tuta de director després d’haver-
se coronat com a Juli Cèsar al Tea-
tre Romea. 
 El veneno del teatro adquireix, se-
gons Simó, el tamís d’un thriller so-
bre la frontera entre la vida i la re-
presentació teatral, i la submissió 
al poder. La història, entre la co-
mèdia i el drama, passa  al París 
del segle XVIII. Un aristòcrata ex-

travagant –Solá– convida un actor 
famós –Freire– a representar una 
obra que ell ha escrit. Va de la mort 
de Sòcrates, que va posar fi a la se-
va vida bevent una copa de cicuta, 
i el senyor de la casa exigeix al co-
mediant un realisme portat fins al 
límit. 
 
MORIR EN ESCENA / Però la veracitat 
amb què l’actor interpreta el tràn-
sit al més enllà no satisfà l’intri-
gant aristòcrata. El cruel experi-
ment entre la realitat i la represen-
tació de la mort conduirà a una 
reflexió sobre la submissió, les 
classes socials, el joc i els perills de 
la interpretació i l’ofici de l’actor. 
 El veneno del teatro, una de les pe-
ces més representades de la dra-
matúrgia valenciana del segle XX, 
es va estrenar al circuit català de 
TVE l’any 1978. La versió castella-
na va arribar el 1983 al Teatre Ma-
ría Guerrero de Madrid. I. F. 33 Miguel Ángel Solá i Daniel Freire, duel argentí al Romea.

33A la dreta, en cadira de rodes, l’androide que interactua amb l’elenc.

‘LES TRES GERMANES, VERSIÓ ANDROIDE’ 3 TXÉKHOV’ FUTURISTA AL MERCAT DE LES FLORS

La intel·ligència artificial, a escena
El futur de la intel·ligència artifici-
al –tan present en la ficció cinema-
togràfica–arriba per primer cop als 
escenaris de Barcelona (del 2 al 4). 
Oriza Hirata, gran renovador del 
teatre japonès contemporani, mi-
ra cap al futur com a pioner al dur a 
escena la convivència entre robots 
i humans. En la seva versió de Les 
tres germanes, de Txékhov, conver-
teix el pare en un enginyer robòtic 
que, després de la desaparició de la 
filla petita, crea un geminoide a la 
seva imatge i semblança per substi-
tuir-la. Vet aquí el gran impacte del 
muntatge: un androide, en cadira 
de rodes, actua com una actriu in-
teractuant amb el repartiment.
 L’anomenat Geminoide F és 
fruit de la col·laboració del direc-

tor amb l’expert en tecnologia ar-
tificial Hiroshi Ishiguro. Tots dos fa 
més d’un lustre que uneixen inter-
pretació escènica i ciència en títols 
com Jo, obrer o Sayonara,  amb robots 
de protagonistes. 
 «Sembla una persona, té movi-
ments humans, i interactua a temps 
real amb l’elenc», explica Ramon 
Simó, director del Grec, de Gemi-
noide F, que viu amb les seves ger-
manes en un poble japonès. Un al-
tre robot, que fa de criat, dóna la no-
ta humorística a un drama que va 
més enllà a l’explorar les possibili-
tats de la intel·ligència emocional 
i obrir les portes als múltiples dile-
mes que aquest utòpic mapa dels 
sentiments planteja en les relacions 
androides-humans. «Hirata entra 
en aquest complicat territori con-
traposant la falta d’ètica de l’ésser 
humà, el seu menyspreu, amb la ne-
tedat del comportament androide, 
a qui acabes donant la raó», avança 
Simó. IMMA FERNÁNDEZ

ESTRENES D’AVUI

‘ALMA I ELISABETH’ 3 ADAPTACIÓ DEL FILM DE BERGMAN A LA SALA MUNTANER

Mirada a la icònica ‘Persona’
És un film tan icònic que només 
des del criteri de no imitar-lo es 
pot plantejar portar a l’escenari 
Persona (1966), d’Ingmar Bergman. 
«Hem reescrit una peça que reflec-
teix molt bé el que volia dir Berg-
man», diu la directora Magda Puyo 
d’Alma i Elisabeth, el títol del mun-
tatge que recull el dels seus dos 
grans personatges.
 Alma és Marta Marco, la infer-
mera que cuida Elisabeth (Mòni-
ca López), una actriu que decideix 
deixar de parlar després de patir 
un blanc en escena. Totes dues ini-
cien una relació que les porta, físi-
cament, a una casa solitària a prop 
del mar i, mentalment, cap a un 

joc de traïció, no exempt d’amor i 
seducció. «L’obra parla de la identi-
tat, un tema encara més evident en 
el cas d’una actriu», explica Puyo. 
Aquesta relació es converteix en 
un pols en què Elisabeth, només 
amb la mirada, intenta apropiar-
se la vida de la seva infermera.

INTENS DIÀLEG / Aquest silenci d’Eli-
sabeth no exclou, per tant, que hi 
hagi un intens diàleg entre les du-
es dones, amb el problema afegit 
que no tenen «el primer pla» del ci-
ne, com recorda López. Sobre el seu 
treball, comenta que més que po-
sar-hi «ha tret coses». «Bergman 
fuig de l’intel·lectual de forma gai-
rebé violenta. Apunta a l’estómac, 
al cor, al sexe, més que al cap. I jo no 
volia caure en el mim. Encara que 
el meu pare, al veure que no parlo, 
em pregunta per què em paguen», 
diu entre rialles. J. C. S.33 Mònica López i Marta Marco, el mà a mà de ‘Persona’.

DAVID RUANO


