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Hi ha una manera d’entendre no 
el jazz, sinó la vida, que consis- 
teix a estudiar i transmetre la prò-
pia herència. Aquest és el credo 
del trompetista Wynton Marsa-
lis i la raó de ser de la seva exqui-
sida big band, la Jazz at Lincoln Or- 
chestra (JLCO). Durant 25 anys, a la 
JLCO s’han passat el testimoni mú- 
sics de Duke Ellington, contem-
poranis de Marsalis i joves talents. 
Ho va explicar en espanyol i amb 
orgull el contrabaixista Carlos 
Henriquez, que dimecres, al Grec, 
va ser el portaveu de la banda. 
 Pura filosofia Marsalis: si un 
concert és una oportunitat per 
explicar la música, què millor 
que fer-ho en l’idioma local. La JL-
CO deu ser la big band amb el re-
pertori més ampli del món, pe-
rò al Grec es va centrar en les so-
fisticades peces del seu tòtem, 
Ellington. Algunes havien hiber-
nat durant dècades en discos i 
partitures; fins a l’aparició de la 
JLCO no hi havia big band capaç 
de tocar-les. I encara avui ningú 
les interpreta amb més precisió 
i elegància. «Quan arribi la part 
dels trombons aplaudeixin, que 
és ben complicada», va demanar 
Henriquez abans d’un més difícil 
encara que va sonar facilíssim. 
 Va donar temps a sentir algun 
tema de Count Basie i a merave-
llar-se dels solos de Marsalis en 
petit format. I si no va ser el seu 
concert més variat, sí que va ser 
la mostra del seu credo: honrar 
els seus grans. H
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Retorn a l’horror
CRÒNICA ‘Hate radio’ transporta el públic al 
genocidi de Ruanda en tota la seva cruesa

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA 

Si es pot aplicar una paraula al car-
tell teatral del Grec 2013 és coherèn-
cia. Perquè el seu director, Ramon 
Simó, ha fet una clara aposta per un 
teatre polític. Hate radio, que s’aco-
miada avui del Lliure de Montjuïc, 
n’és un exemple. La companyia suïs-
soalemanya Institut Internacional 
del Crim Polític, del director Milo 
Rau, exposa amb tota la seva cruesa 
en una reconstrucció d’extrema fi-

delitat un dels instruments de pro-
paganda que van gestar el genocidi 
de Ruanda d’impossible qualifica-
tiu: un milió de morts (tutsis i hutus 
moderats) en tres mesos del 1994. 
Les emissions de la Ràdio Televisió 
Lliure dels Mil Turons van fomentar 
l’odi i uns crims que entren en la pà-
gina més negra de la història.
 Hate radio s’inicia amb una part 
audiovisual que serveix de con-
text amb testimonis reals. Posteri-
orment, durant una hora i quart, 

l’espectador es converteix en el pú-
blic, auriculars inclosos, d’un pro-
grama de ràdio amb una posada en 
escena absolutament realista. Veu-
rà com tres locutors tant inciten els 
seus compatriotes a eliminar escara-

bats (així anomenaven les víctimes), 
com critiquen la premsa internacio-
nal, el president Clinton, donen lli-
çons d’història del seu país de la for-
ma més propagandística possible, 
informen del Mundial-94 amb el 3-0 

d’Espanya contra Suïssa o parlen de 
com els agrada fumar herba.
 A l’estudi hi ha dos homes i una 
dona parlant (que encarnen perso-
natges reals, inclòs un ciutadà belga 
amb pinta de mercenari), un tècnic 
a la peixera que posa música (amb 
temes de l’època com el Rap me de 
Nirvana o I like to move it de Reel 2 Re-
al) i un militar impassible de qui no 
sabrem res. ¿Censor? ¿Simple vigi-
lant?
 És tot tan real, i amb un excel·lent 
treball interpretatiu, que apareix el 
perill de la reiteració i la monotonia. 
En el vell criteri que no es pot fer rà-
dio en un programa de televisió tam-
bé s’hi podria incloure el teatre. Però 
és una obra tan necessària que s’obli-
da el però davant el seu tancament 
amb nous testimonis audiovisuals. 
Esquincen l’ànima. Com quan un 
d’ells avisa de quin serà el pròxim ge-
nocidi. H

33 L’estudi de la Ràdio Televisió Lliure dels Mil Turons, al Lliure.

JOSEP AZNAR

Cent dones a escena
3El Grec acull un original projecte d’Àngels Aymar amb voluntàries de BCN

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

Contra la crisi, risc i exhi-
bició sense estar-se de res. 
Així ho va pensar l’autora 
i directora Àngels Aymar 

al concebre 100 Femmes, un projec-
te insòlit i singular en què reuneix 
aquesta nit, a l’amfiteatre de Montju-
ïc, cent ciutadanes de Barcelona 
d’entre 20 i 84 anys en un especta-
cle que combina coreografies, tex-
tos i música. Amb elles sempre en es-
cena, dibuixa un retrat del món, des 
dels orígens de l’univers fins a l’actu-
alitat; amb pinzellades de la ciutat 
on viuen i de les seves vides. 
 «Embastem una història col·lec-
tiva a partir de les opinions de les par- 
ticipants que vam recollir en qües-
tionaris», indica la directora, que 

ha comptat amb la col·laboració de 
Montse Colomé per a les coreografi-
es en una posada d’escena «molt con-
ceptual». No són professionals però 
aporten la seva pròpia gestualitat al 
conjunt. «També reivindiquem la 
necessitat de la cultura i de l’imagi-
nari, que ens dóna la força per tren-
car murs», sosté la creadora d’un in-
novador projecte que vincula les 
arts escèniques a la ciutadania.  
 
REPETICIÓ A EINDHOVEN/ Una trentena 
del centenar d’artistes efímeres par-
len dels seus racons favorits de Bar- 
celona, de les seves inquietuds i vi-
vències. «I no diuen res ni d’homes 
ni de cuina», aclareix Aymar, que va 
idear el muntatge amb la pretensió 
de repetir l’experiència en altres ciu-
tats del món amb dones locals. «Ca-

da vegada reescriurem el guió en 
funció de la identitat del lloc», expli-
ca. De moment, el 6 i 7 de setembre 
el representarà al Park Theater 
d’Eindhoven, coproductor del mun-
tatge juntament amb el Festival 
Grec, amb cent habitants holande-
ses en l’elenc.
 La proposta finalitzarà amb la re-
alització d’un documental que re-
copilarà les diverses funcions. De 
la seva estrena barcelonina, Aymar 
destaca l’«entusiasme, energia i 
disciplina» de les cent voluntàries, 
que tindran avui els seus 80 minuts 
de glòria al bell Teatre Grec. Entre 
elles hi haurà Pilar i Anna, mare i fi-
lla, que qualifiquen de «fantàstica» 
aquesta peculiar immersió escèni-
ca. «És un viatge únic i irrepetible», 
postil·la Pilar. H

ESTHER ANGRILL

Una imatge de ‘100 Femmes’, amb un 
elenc d’intèrprets no professionals.
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El congrés 
d’investigació 
teatral arriba a BCN

33 Més de 800 investigadors de 
66 països es reuniran per primera 
vegada a Barcelona, del 22 al 26 
de juliol, en l’edició més multitu-
dinària del Congrés de la Federa-
ció Internacional d’Investigació 
Teatral (IFTR) des de la seva fun-
dació, el 1955. La cita, en què  
s’abordaran les arts escèniques 
com a objecte d’estudi i reflexió, 
tindrà lloc a l’Institut del Teatre, 
que aquest any celebra el seu 
centenari. 
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