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L’Eufònic  
d’Amposta 
obre una 
extensió a 
Barcelona

JUAN MANUEL FREIRE
BARCELONA

El 2012 i el 2013, l’Eufònic ha 
reunit al Centre d’Art Lo Pati 
(Amposta) i diversos espais natu-
rals del delta de l’Ebre un grapat 
de músics i artistes sonors i visu-
als per mostrar propostes artís-
tiques fora de la norma. Aquest 
any, el festival estrena extensió 
urbana a Barcelona: des d’avui 
fins dissabte, l’Arts Santa Mòni-
ca acollirà Eufònic Urbà, primera 
edició que serveix com una espè-
cie de resum del millor que s’ha 
vist en les dues primeres entre-
gues de l’Eufònic. 
 La mostra intenta «donar vi-
sibilitat a algunes de les propos-
tes més innovadores en el camp 
de la investigació sonora, la crea-
ció col·lectiva, la multidisciplina-
ritat i els visuals d’avantguarda, la 

FESTIVAL

música electrònica i la comunica-
ció interactiva». També ha tractat 
de promoure la utilització del pai-
satge de les Terres de l’Ebre en tre-
balls artístics que, adaptats al nou 
espai, podran veure’s en la versió 
urbana. Entre ells, Ensemble To-
pogràfic i la seva unió de dansa i 
música, o la conversió a so del ma-
pa visual dels colors del Delta que 
proposen Neil Harbisson i Moon 
Ribas.

PECES ESPECIALS / Artistes musicals 
han creat, per un altre costat, pe-
ces especials per a l’Eufònic que 
aquest cap de setmana es podran 
veure a Barcelona (diem veure’s i 
no només escoltar perquè moltes 
també es miren). És el cas del pro-
ductor electrònic Árbol (ex-Piano 
Magic) i el seu treball amb l’artis-
ta visual Alba G. Corral i del saxo-
fonista Joan Martí-Frasquier amb 
el col·lectiu Blow Factory. 
 Altres atractius de la progra-
mació són la projecció del docu-
mental titulat Buda. L’illa del Del-
ta, guardonat amb el premi Ciu-
tat de Reus, i la masterclass d’Alba 
G. Corral sobre creació visual en 
directe. H

33 Miguel Marín, àlies Árbol.

Bayona s’atreveix amb  
els zombis a Hollywood 
3El cineasta dirigirà la continuació de ‘Guerra Mundial Z’

EL PERIÓDICO 
BARCELONA

Després del tsunami que va signifi-
car Lo imposible, la cinta sobre la tra-
gèdia que va devastar la costa tailan-
desa el 2004 amb què, a més d’arrasar 
en taquilla va guanyar el Nacional de 
Cine, cinc premis Goya i sis Gaudí, 
el cineasta barceloní Juan Antonio 
Bayona s’atreveix ara amb els zombis 
en la que serà la seva primera super-
producció hollywoodiana. L’estudi 
Paramount Pictures i la productora 
Skydance li han encarregat la direc-

ció de la continuació de l’apocalípti-
ca Guerra Mundial Z, protagonitzada i 
produïda per Brad Pitt i basada en la 
novel·la homònima de Max Brooks.

PROJECTE DE BRAD PITT / El director bar-
celoní agafarà el relleu de Marc Fos-
ter en la nova cinta, per a la qual, se-
gons va avançar Pitt, ja s’està treba-
llant amb idees de dues obres també 
de referència i del mateix: Zombi: Guía 
de supervivencia i Guerra Mundial Z: Una 
historia oral de la guerra zombi, centra-
da en testimonis de supervivents.
 Encara que Guerra Mundial Z va patir 
seriosos problemes abans d’estrenar-
se, l’estiu passat, després que el pres-
supost es disparés fins als 160 milions 
d’euros, als quals es va sumar una in-
versió de 91 milions en promoció i dis-
tribució, la cinta va acabar recaptant 
392 milions d’euros. Per això els res-
ponsables han decidit explotar la his-
tòria, que en la primera pel·lícula aca-
bava amb una batalla entre humans i 
zombis. H

NOU PROJECTE DEL DIRECTOR DE ‘LO IMPOSIBLE’

33J. A. Bayona, a casa seva, a Barcelona.

JOAN CORTADELLAS

Una obra en construcció
3Baró d’Evel crida l’espectador a experimentar amb la seva pròxima creació

MARTA CERVERA
BARCELONA 

L
a sala principal del Mercat 
de les Flors Maria Aurèlia 
Capmany, en obres des del 
setembre, serveix d’inspira-

ció per a una curiosa proposta de Ba-
ró d’Evel, una innovadora compa-
nyia de circ contemporani que beu 
de disciplines diverses. «Més que un 
espectacle, Obres és un embrió, un la-
boratori on experimentem amb una 
pluralitat de llenguatges tan pròpia 
de la nostra companyia», afirma Blai 
Mateu, ànima de la companyia jun-
tament amb la seva companya, Ca-
mille Decourtye, que, embarassadís-
sima de vuit mesos, també participa 
en aquesta proposta única, en cartell 
fins diumenge que ve. El resultat fi-
nal serà l’espectacle que, coproduït 
amb el Mercat i Temporada Alta, en-
tre altres, estrenaran el 2015.

CAVALLS I OCELLETS / Amb ells, en 
aquesta ocasió, hi haurà el seu vell 
amic Benoit Bonnemaison-Fitte, un 
il·lustrador que ha transformat l’at-
mosfera del Mercat impregnant amb 
la seva pintura blanca gairebé tots 
els vidres de l’espai, Lali Ayguadé (ba-
llarina), Noémie Bouisson (pal xinès 
i contorsió), Ricardo Martell (serigra-
fia), Julian Sicard (acròbata), Piero 
Steiner (actor) i Mado&Tino (músics). 
El cavall que va participar en l’aplau-
dit Le sort du dedans, premiat especta-
cle que van estrenar al Mercat, tam-
bé és protagonista a Obres, juntament 
amb un altre equí i uns quants oce-
llets. «Tornem a treballar amb aques-
ta idea del traç o l’empremta emoci-
onal, juguem amb la idea de camí in-
terior i exterior, amb la relació 
home-animal», destaca Decourtye. 

Hi haurà flaixos de creacions anteri-
ors, que es barregen amb pinzellades 
de noves idees sobre les quals es cons-
truirà la pròxima proposta de la com-
panyia francocatalana. «El públic 
descobrirà les entranyes del nostre 
procés creatiu, un lloc fràgil, ple de 
pols i foscor. És un caos, com una zo-
na en obres, en què es van obrint di-
ferents portes i finestres», explica 
Mateu. 
 Per explorar aquest món el públic 
haurà de fer un recorregut acompa-
nyat dels artistes. Junts passaran per 
zones vetades als espectadors, com 
els camerinos, les escales interiors 
del teatre i la trapa que condueix al 

subterrani del Mercat fins a arribar 
al hall, transformat en una minipis-
ta circense, o a les diverses sales dis-
ponibles del centre coreogràfic com 
la Pina Bausch i la Sebastià Gasch. 
Fins i tot la Maria Aurèlia Capmany, 
tot i estar actualment en obres, ser-
virà de rerefons per a «una visita 
d’obres poètica» en què l’espectador 
es muntarà la seva pròpia història a 
partir de suggerents impactes visu-
als, auditius i sensorials. «Proposem 
un viatge emocional en què el que 
veus no és exactament el que creus», 
apunta Decourtye, amb una panxa 
enorme que deixarà impressionat 
més d’un. H 

ESTRENA AL MERCAT DE LES FLORS

33 La companyia, durant un assaig al Mercat amb un dels animals que participen en ‘Obres’.

ELISENDA PONS

«Proposem un viatge 
emocional», diu Camille 
Decourtye, que convida 
el públic a visitar les 
entranyes del teatre


