
| Cultura i Espectacles | 49EL PUNT AVUI
DISSABTE, 20 DE JULIOL DEL 2013

85
86

06
-1

07
73

79
w

Una presó i alhora el seu
refugi. Des d’aquesta con-
tradicció cal entendre el
ball de Kaori Ito que ha dis-
senyat el coreògraf Auré-
lien Bory a Plexus, un solo
de dansa amb referències
acrobàtiques al circ que
ofereix una “experiència
estètica tremendament
màgica de 60 minuts”, se-
gons el director del festival
Grec, Ramon Simó. L’es-
pectacle, construït amb
les eines teatrals de tota la
vida però que donen una
sensació d’enginy tecnolò-
gic paradoxalment, es po-
drà veure avui, per segona
vegada, a la sala Ovidi
Montllor.

El bosc de cables que hi
ha a escena són reals i la
ballarina (una jove prome-
sa que ha fet carrera al cos-
tat de Philip Decoufflé)
s’hi mou amb una acura-
díssim moviment. Tot i
que la peça sigui de curta
durada, han calgut dos
dies sencers per calibrar
tot l’espai, juntament amb
una il·luminació que ex-
treu un llenguatge plàstic
molt particular. Aurélien
Bory, interessat tant en el
moviment com en els ele-
ments de circ, ja va mera-
vellar al Grec del 2011
amb Sans object. ■
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‘Plexus’
s’endinsa al
cervell d’una
ballarina

L’entusiasta trompetista
Ricard Gili ha demostrat
que es pot declinar el neolo-
gisme Espriuejazz: tocar
jazz sobre el vers d’Espriu.
És aquest el repte assumit
per la Locomotora Negra i
la coral Sant Jordi, acom-
panyats encara per dos so-
listes i l’actriu Carme San-
sa. Aquesta nit, a l’amfitea-
tre Grec es repeteix el reci-
tal He mirat aquesta terra,
amb versos de Salvador Es-
priu, cantat en el tamís de
la música moderna. Aquest
programa, que ja es va pre-
sentar  al Palau de la Música
el 2009, s’ha decidit recu-
perar-lo amb motiu de la ce-
lebració del centenari del
naixement d’Espriu.

Per Gili, tot i els vuitanta
artistes que hi ha presents
a escena (seixanta de la co-
ral i una vintena de la ban-
da) el protagonisme és ex-
clusivament “d’Espriu i la
seva terra”. La gènesi del
projecte arrenca d’un con-
cert en què Duke Ellington
va saber conciliar la seva
música amb la música sa-

cra a Santa Maria del Mar
amb la Coral Sant Jordi. Gi-
li, que llavors tenia 21 anys,
en va sortir transformat. Al
1999, va convèncer els seus
companys de La Locomoto-
ra Negra perquè repetissin
el viatge amb el mateix cor,
amb motiu dels trenta anys
de la banda. L’èxit va ser ab-

solut, però “encara no esta-
va prou satisfet perquè bus-
cava la manera de cons-
truir un concert amb la vin-
culació cívica del país”, re-
coneix Gili. Va ser pels volts
del 2004 que va atrevir-se
amb les Obres Completes
d’Espriu, que fins llavors
mai no havia superat. La

lectura del pròleg li va do-
nar les claus per disfrutar i
entendre la complexitat
del món de l’autor de la mí-
tica Sinera. I més quan es
va adonar que molts versos
tenien un ritme incontes-
table de jazz (La pell de
brau), swing (Si volíeu es-
coltar, que ja va cantar Ma-

rina Rossell però al qual Gi-
li ha donat un ritme
d’acord amb l’època en què
va ser escrita) i, fins i tot,
gospel (El meu poble i jo).
El concert segueix un fil
conductor que pretén de-
mostrar com n’és el poble
català, de treballador, de
lluitador, de contradictori
amb si mateix; un poble,
però, que no perd l’espe-
rança, que no es deixa en-
ganyar pels cants de sirena
i reclama dignitat per po-
der ser veritablement lliu-
re. Aquest itinerari poeti-
comusical és complemen-
tat amb la veu de Sansa,
que recita versos, a mode
de recitatiu, per presentar
cada gir. ■
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La Locomotora Negra i la coral Sant Jordi lideren a l’amfiteatre Grec
l’adaptació en clau de jazz de l’obra poètica de Salvador Espriu

Carme Sansa amb Paula Noguero i Mû, en la retransmissió del 2009 ■ TV3

Són 80 músics a
l’escenari que
recuperen
l’actuació ‘He
mirat aquesta
terra’ del 2009

Una nova mixtura de dis-
ciplines al Festival Grec. El
director i dramaturg Àlex
Mañas proposa, només
fins diumenge a l’Espai
Lliure, Béla Bartók: Exili
a Nova York, en què hi ha
els violinistes Oriol Algue-
ró i Sergi Alpiste i els ac-
tors Rosa Renom i Lluís
Marco, per reconstruir les
estretors d’aquest compo-
sitor hongarès, que s’esti-
mava el país d’on va haver

de fugir (quan el país va su-
mar-se a l’onada de Hitler)
i que odiava el que el va
acollir.

És un oratori perquè
s’alternen els 44 duets per
a violins amb lectures de
cartes i declaracions de
personatges que van com-
partir l’exili desagraït de
Bartok amb la seva esposa,
Dita. Hi ha un canvi d’acti-
tud dels actors, que entren
quan llegeixen les cites
dels personatges i surten
quan escolten i atenen els
músics. La dramatúrgia de
Mañas s’inspira en una fe-
bre crònica del composi-
tor, documentada, que li fa
veure al·lucinacions i par-
lar en veu alta. ■

Alex Mañas
construeix una peça
de duets d’actors i
músics al Lliure

Un oratori per
a Bartok
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