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Pep Tosar evoca 
Bernhard i estrena 
de Sandra Simó

MÉS OFERTA DEL GREC

ALLÒ DE QUÈ PARLEM
ROMAN INEXPLORAT
Espai Lliure (25 al 28 juliol)
Pep Tosar torna a Thomas Bern-
hard amb aquesta recreació d’Els 
meus premis, un text pòstum que 
es va publicar el 2009, als 20 anys 
de la mort de l’escriptor austríac. 
Tosar ha creat una dramatúrgia 
amb Evelyn Arevalo en forma 
d’«una extraordinària comèdia de 
saló». En l’obra, Bernhard (Tosar) 
rep un periodista (Òscar Intente) 
en presència d’una vella amiga (Im-
ma Colomer) de l’autor.

VICTORIA FALLS
Mercat de les Flors (25-27 juliol)
El Grec estrena el muntatge de 
Sandra Simó que va rebre el premi 
Quim Masó del 2012. Paraula, dansa 
i música s’uneixen al voltant de 4  
personatges en crisi: un dramaturg, 
la dona, el fill i un fotògraf de guerra. 
L’obra, que interpreten Xavier 
Ripoll, Àurea Márquez, Jordi Cortés 
i Alícia Rodríguez, es mou amb una 
partitura de text i una altra de 
dansa.

Àlex Monner, Oriol Pla, Laura Cabello, Xavi Sáez i Marcel Borràs, els intèrprets de ‘Jo mai’, que s’estrena al Teatre del CCCB.

HELIO REGUERA

fectes d’un enemic implacable». 
Aquesta és la presentació argumen-
tal de Jo mai, que va arribar a tenir el 
títol (descartat) de Bar Amparo, aquell 
refugi de gent a la recerca d’afecte 
que no ha trobat, per exemple, en el 
seu entorn més pròxim, el familiar.
 El bar Amparo feia anys que ron-
dava per la imaginació de Morales i 
va tenir una primera manifestació 
amb el seu curt Dibujo de David (2007), 
en què ja van intervenir col·legues 
d’aventures artístiques com el ma-
teix Borràs, Nao Albet, Álvaro Cer-
vantes i Nausicaa Bonnin. «Va ser la 
llavor d’una obra en què vaig comen-
çar a pensar fa uns 10 anys», explica.

Banda sonora eclèctica

Jo mai parla d’una «filosofia de vida» 
integrada per «bocates i tapes a 
preus populars». I en què té un lloc 
capital la música; no es pot concebre 
sense. «És una obra de rock and roll 
amb cançons pròpies, a càrrec d’He-
lio Pedregal». En la banda sonora 
també hi tenen espai gèneres tan di-
versos com el reggae de Bob Marley, 
l’afrobeat de Fela Kuti i la rumba de 
Manzanita, del seu grup iniciàtic 
Los Chorbos, i de Kiko Veneno. «I el 
Marcel es marca una sessió diària de 
freestyle», afegeix Morales sobre 
aquest ritme d’improvisació rape-
ra.
 El format escènic de «concert de 

Van ser els artífexs d’un 
dels petits (grans) fenò-
mens del teatre català 
d’aquests anys. La com-

panyia Prisamata va enlluernar 
amb Sé de un lugar, una història so-
bre l’amor des del desamor que va 
passar, només a Barcelona, pels es-
cenaris de La Caldera, La Seca-Es-
pai Brossa, el vestíbul del Romea i 
La Villarroel. Qui no quedés ferit 
pel viatge sense final feliç de Béré 
(meravellosa Anna Alarcón) i Simó 
(el no menys excel·lent Xavi Sáez) 
era, senzillament, algú amb àni-
ma pètria.
 Sé de un lugar portava la rúbrica 
d’Iván Morales, un actor barceloní 
amb currículum de guionista de 
cine que debutava com a autor i di-
rector. Torna a la càrrega amb una 
altra obra de joves per a joves, Jo 
mai. Morales ha escrit una conte de 
gènere negre en què repeteix Sáez 
com a actor i Alarcón exerceix 
aquesta vegada de dramaturga i de 
coach. Marcel Borràs, Laura Cabe-
llo, Àlex Monner i Oriol Pla com-
pleten el repartiment.
 «Benvinguts a l’Amparo, un bar 
de barri d’una ciutat molt sem-
blant a la vostra on han trobat un 
refugi un grup de joves desarrelats 
que reuneixen les millors quali-
tats d’un amic lleial i els pitjors de-

JOSÉ CARLOS SORRIBES
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Joves desemparats
iván moralEs, creador del fenomen ‘Sé de un lugar’, presenta ‘Jo mai’, conte de gènere 
negre amb entorn juvenil i format de «concert de rock» a partir de música en directe

rock and roll» es desenvolupa pràc-
ticament sense attrezzo, «amb no-
més quatre vasos i els instruments», 
diu el director. Amb la idea de viu-
re el teatre com una experiència 
«de proximitat molt potent». La ma-
teixa que definia Sé de un lugar, amb 
els espectadors repartits en el que 
era el saló de la casa on vivia l’aba-
tut Simó.

Estrena al CCCB

Aquesta experiència compartida 
es desenvolupa ara al bar Amparo, 
que és més que un espai físic «un 
lloc mental, simbòlic, una illa de 
mai més», segons el seu autor. És 
aquí on aquest grup de joves es vo-
len estalviar «peatges de la vida 
adulta», quan estan cridats (obli-
gats) a un despertar emocional. 
Perquè, com diu Morales, Jo mai és 
una obra que vol apel·lar al públic 
jove «parlant de temes adults, com 
la mort, la violència o la por a la ma-
duresa».
 El bar Amparo s’obrirà des 
d’avui fins diumenge vinent al Tea-
tre del CCCB, un nou escenari que 
el festival ha incorporat aquest any 
i on ja s’ha representat Montaldo, 
d’Ernesto Collado. Després d’aques-
ta estrena, Jo mai farà una tempora-
da (del 15 de gener al 15 de febrer 
de l’any que ve) al Teatre Lliure de 
Gràcia. H

Festivals d’estiu

MARK KNOPFLER
Poble Espanyol (25 de juliol) i 
Festival de Cap Roig (31 de juliol)
Retorn per partida doble per presen-
tar el refinat Privateering. A Cap Roig 
s’anuncia un repertori diferent, que 
inclourà entre vuit i deu cançons de 
Dire Straits. En la seva banda figura 

un altre exmembre d’aquell grup, el 
teclista Guy Fletcher, i altres músics 
experimentats, com Michael McGol-
drick, flautista i gaiter del grup folk 
Capercaillie.

ELVIS COSTELLO
Razzmatazz (26 de juliol)
Un gran del pop que no ens visitava 
des del 2005. La insuficient venda 
d’entrades ha forçat el trasllat del Po-
ble Espanyol a Razzmatazz, on oferi-
rà un repertori imprevisible junta-
ment amb The Imposters (amb dos 

terços de The Attractions). En vigílies 
del seu nou disc amb The Roots, que 
sortirà al setembre.

DIANA KRALL
Festival de Cap Roig (27 de juliol)
La cantant i pianista canadenca fa co-
incidir el seu full de ruta europeu amb 
el de Costello, el seu marit, i torna al 
festival carregada amb el libidinós re-
pertori de Glad rag doll. Un disc amb 
vistes a Nova Orleans que es nodreix 
de clàssics del blues i el jazz dels anys 
20 i 30 que va conèixer gràcies a la 
discoteca del seu pare.

JAMIE CULLUM
Festival de Peralada (28 de juliol) 
L’enfant terrible del neojazz més ex-
pansiu i amb factor espectacle estre-
na en terres catalanes un nou disc, 
Momentum, que va publicar fa dos 
mesos. Elaborat amb el productor de 
hip-hop Dan the Automator i Jim 
Abyss (còmplice d’Arctic Monkeys), 
explora la seva sintonia amb el soul, 
el rap i el pop en un repertori amb 
una adaptació de Love for sale, de 
Cole Porter.  JORDI BIANCIOTTO

AGEnDA SETMAnAL

La visita de quatre 
estrelles de la música


