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Hi ha qui s’ha hagut de
presentar tres cops i enca-
ra no ha sentit amb satis-
facció la seva ciutat des-
prés de la cantarella À la
ville de... Doncs Joan Ollé
aconsegueix repicar dos
cops amb la mateixa can-
çó. És de justícia. L’espec-
tacle  À la ville de... Barce-
lona va ser un dels treballs
més rodons i que va deixar
més satisfet el públic del
2012... que el va veure,
perquè va patir del poc ol-
facte dels espectadors i de
la lenta reacció en el boca-
orella. Ara, a partir de di-
jous torna al Teatre Lliure
(d’entrada fins al 3 de no-
vembre, però encara es po-
dria prorrogar una setma-
na més) aquell espectacle.
A la peça Ollé i companyia
canten l’amor i l’odi per
una ciutat que, fins als
Jocs Olímpics, era grisa. I,
des de llavors, s’ha conver-
tit en subjecte d’eslògans.

Jean Genet, Gil de Bied-
ma o George Orwell han
escrit sensacions sobre la
seva relació amb la ciutat.

I Ollé les recull en aquest
muntatge, en què ell ma-
teix es va veure forçat, per
falta de pressupost, a es-
criure algunes escenes.
Fins i tot, al Grec, va ves-
tir-se de torero (provoca-
dor) que ara cedeix a Sal-
vador Boix, exapoderat de
José Tomás. Hi ha altres

canvis respecte a l’alma-
nac d’estiu vist el 2012.
Marta Betriu substitueix
Paula Blanco (que tot just
s’ha integrat a la Kompa-
nyia del Lliure). També hi
ha alguns retalls en lemes
que fa dos anys tenien cos i
ara ja han perdut pes espe-
cífic. Per exemple, poques

hores abans de l’estrena,
es va fer la manifestació
La Cultura no és un luxe
que es va integrar al mun-
tatge. Ara, en canvi, sí que
fan referència a la polèmi-
ca de la samarreta de Co-
lom (aprofitant l’idil·li
imaginari que mantenien
amb la senyora del parai-

gua del parc de la Ciutade-
lla). I també es fa un clam
per la pilota de goma per-
duda que va treure un ull
a Esther Quintana.

Joan Ollé no està
d’acord amb els mestres
que deien que les pomes i
les peres no es podien su-
mar. Ho feien els surrealis-
tes i, en el camp gastronò-
mic (Ollé també ha estat el
responsable de l’especta-
cle Degustació que obria
dijous el Festival Tempo-
rada Alta), casen bé en la
macedònia: “Coses que en
un principi no haurien
d’anar juntes trobes que
lliguen.” A la presentació
del Grec parlava de lògica
poètica per aconseguir
fusionar Manolo Escobar
amb Salvat-Papasseït.

De fet, el director no en-
tén com encara cap alcal-
de no s’ha plantejat editar
un disc amb totes les can-
çons que fan referència a
la ciutat, com a ideal objec-
te turístic. Per cert, que
fins al dia 20 a tots aquells
que puguin demostrar que
van ser voluntaris olím-
pics se’ls oferirà l’entrada
a meitat de preu. ■
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Joan Ollé repesca al Teatre Lliure la comèdia icònica ‘À la ville de... Barcelona’,
un dels treballs més rodons i que més van entusiasmar al Festival Grec del 2012

Colom conversa amb la dona del paraigua i un municipal, en la funció de l’Amfiteatre Grec del 2012 ■ JOSEP AZNAR

L’espectacle
vol homenatjar
els voluntaris
olímpics oferint
entrades a
meitat de preu

Reus, que té dos dels festi-
vals més importants del
país dedicats al teatre
gestual i al circ, el Trapezi
i el Cos, fa un pas més i
obre també un centre de
formació i recerca a l’en-
torn d’aquestes arts. S’ha
batejat amb el nom de Gi-
ny, Centre de les Arts Ges-
tuals i el Circ de Reus, i
s’inaugurarà el 14 d’octu-
bre, dia en què també ar-
rencarà el primer curs.

Tindrà la seu a l’antiga es-
cola Sant Bernat Calvó, al
carrer de Pere Cavaller
Llagostera. “El Giny neix
amb la finalitat de contri-
buir a la difusió, moder-
nització i competitivitat
del sector del circ i del tea-
tre gestual, i ho vol fer
mitjançant la recerca, la
formació, la creació i la
producció”, segons va ex-
plicar el regidor de Cultu-
ra, Joaquim Sorio, du-
rant una visita a les obres
del nou centre.

Els primers cursos i ta-
llers que s’hi faran seran
de corda i teles, d’inicia-
ció al circ, d’iniciació de
joves malabars, d’inicia-
ció al gest i d’iniciació al

gest i a la paraula. També
hi ha previstos tallers de
comèdia, de titelles, de
circ familiar, de màscara i
de romanços, entre al-
tres. Entre el professorat
hi haurà professionals
com ara Marc Micheo, Sa-
lima Peippo, la company-
ia Passabarret, Dani Pati-
llas, Roser Ferrando, Eu-
dald Ferré, Lluís Graells,
Toni Guillemat, Carles Bi-
gorra, Jordi Jubany i
Aleix Vallverdú.

Però a banda de l’acti-
vitat estrictament for-
mativa, el Giny també
preveu altres usos, com
ara residències de com-
panyies i els destinats a
entitats, empreses del

sector i també col·lectius
que sol·licitin la utilitza-
ció de l’espai per fer-hi
assajos o estrenar espec-
tacles. I, sobretot, impul-
sarà projectes de recer-
ca i creació al voltant
d’aquestes dues manifes-
tacions artístiques.

Per Sorio, el centre
complementarà i projecta-
rà la “dimensió internacio-
nal que dóna ja en aquests
moments l’activitat cultu-
ral que es programa a la
ciutat de Reus, i que té els
moments més àlgids a tra-
vés dels festivals de circ

Trapezi i el de moviment i
teatre gestual Cos (que en-
guany es farà del 17 al 20
d’octubre) i la participació
de la capital del Baix Camp
en el projecte europeu Mo-
ve Award [un projecte in-
ternacional que fomenta
el teatre visual]”. ■
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El Giny es dedicarà a
la formació i també a
la recerca, la creació i
la producció

Reus obre un centre
de circ i arts gestuals

El Giny estarà vinculat als festivals de circ i teatre gestual Trapezi i Cos ■ JOSÉ C. LEÓN


