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Cultura i Espectacles

“Aquest Grec té un con-
cepte”, va dir Ramon Si-
mó, director del festival
d’estiu, “i és que hi ha mo-
viment. L’espectador ha
de participar, completar
l’espectacle, moure’s. Un
concepte que té molt a
veure amb la creació con-
temporània, en què el pú-
blic ha d’intervenir en la
lectura de l’obra”. Gràfica-
ment, aquest moviment
es pot detectar en la imat-
ge del cartell i les bandero-
les del Festival Grec, disse-
nyats amb obres d’art ci-

nètic. Pel que fa a dalt de
l’escenari, el moviment es
mostrarà en un grapat
d’espectacles que combi-
nen l’aspecte més dramà-
tic amb la dansa i la músi-
ca. “És cap on camina el
món de l’espectacle, ja que
les barreres es difuminen
cada cop més.”

De moviment i partici-
pació n’hi haurà el 30 de
juny en l’espectacle gratu-
ït (aforament limitat, re-
serva prèvia) M.U.R.S., de
la Fura del Baus al castell
de Montjuïc. Moviment
també en la inauguració
oficial del festival l’1 de ju-
liol al Teatre Grec amb

Wonderland, un especta-
cle que significa la presen-
tació a Barcelona de la
companyia novaiorquesa
de dansa contemporània
Gallin Dance. Tot i que fa
cinc anys de la seva estre-
na, la versió especial per a
Barcelona augmentarà de
vuit a dotze el nombre de
ballarins de l’espectacle.

Més novetat serà el
muntatge teatral The
Fountainhead, que Ivo
van Hove dirigirà al Teatre
Lliure de Montjuïc. L’obra
és una nova producció que
abans d’estrenar-se al
Grec s’haurà estrenat el
15 de juny a Holanda i que

després de Barcelona ani-
rà a Avinyó. “Volem estar
en la primera línia dels fes-
tivals internacionals”, va
dir Simó, que també va
destacar la tendència crei-

xent de “barrejar generes i
llenguatges”, com en Les
criades, dirigida pel coreà
Do Wan Im, que es presen-
tarà al Mercat de les Flors.

A més dels espais de la
muntanya de Montjuïc:
castell, fonts, Teatre Grec,
Mercat de les Flors i el Lliu-
re, el festival ocuparà al-
tres zones, com ara la ca-
pella del Macba, on es pre-
sentarà El testamento de
María, dirigida per Agustí
Villaronga i interpretada
per Blanca Portillo. L’obra
es basa en un llibre de l’ir-
landès Colm Tóibín que va
esdevenir un monòleg.

També seran espais del

Grec el Museu Marítim, on
es presentarà 88 infinits,
d’Arnau Vilardebó; el Tea-
tre Nacional, amb L’el·lip-
si, que combina òpera i
teatre musical, amb direc-
ció musical d’Albert Gar-
cía Demestres i escènica
de Xavier Albertí; Barts,
amb una coproducció amb
el Terrat titulada I Con-
grés Femení de Supervi-
vències, i el Teatre Romea,
on es presentarà La parti-
da, de Patrick Marber,
amb Ramon Madaula,
Marc Rodríguez, Joan Car-
reras, Andrew Tarbet i An-
dreu Benito, dirigits per
Julio Manrique i el Poliora-

El cartell del festival d’estiu es caracteritza pels espectacles participatius i els que
entrellacen el teatre, la dansa i la música i desdibuixen fronteres de gèneres

Un Grec molt cinètic
Jaume Vidal
BARCELONA

Dagom Dagoll
celebrarà els 40
anys amb un
muntatge a les
fonts de
Montjuïc
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Obligat escollir i
intervenir

L’APUNT necessari pactar produccions d’un mes als teatres. On
sí que és inflexible és en la hiperactivitat: Al seu tercer
Grec, prop de 80 títols en 31 dies. Això obliga a què el
públic de sempre triï i, forçosament, cal que es generin
nous espectadors. Per més inri, els vol actius. Ramon
Simó és un valent entusiasta. I l’Ajuntament un fidel
còmplice que assumeix el risc que el titllin de radical.Jordi Bordes

Ramon Simó va fer sonar l’alarma quan va dir que, als
seus Grecs, només hi hauria autoria contemporània.
Es va guanyar el titular del dia. En realitat, en els tres
anys hi ha hagut alguna excepció. També va voler-se
fer fort concentrant l’activitat a la muntanya de Mont-
juïc i mirant d’acomiadar la Rambla. També és una mà-
xima que ha anat estovant, comprovant que és útil i

El festival Docs Barcelona
comença avui amb una
programació que ofereix
el retrat “d’un món que no
es resigna”, destaquen els
seus responsables. No hi
ha més bon exemple
d’aquest esperit que la pel-
lícula inaugural, The good
son (El bon fill), que es
projecta avui al cinema
Aribau Club amb presèn-
cia de la directora, la israe-
liana Shirly Berkovitz.

La pel·lícula narra la his-
tòria d’Or, un noi de 22
anys de Tel-Aviv que no es
va resignar amb el seu cos
d’home i va viatjar a Tailàn-
dia per sotmetre’s a una
operació de canvi de sexe.
“Or no havia compartit
mai aquesta història, ni
tan sols amb familiars –ex-
plica Berkovitz en una en-
trevista a El Punt Avui–; va
contactar amb mi perquè
havia vist el meu primer
documental i em va voler
donar unes cintes en què
s’havia enregistrat expli-
cant la seva història per
compartir-la.”

Amor i acceptació
La cineasta confessa que
va ser “molt afortunada,
era una oportunitat úni-
ca”. Però no tenia gaire clar
quina mena d’història es-
tava rodant: “Al principi
pensava que era una mena
de projecte per explicar
una operació de canvi de
sexe, i em vaig trobar expli-
cant una història d’amor
amb la família i d’accepta-
ció d’un mateix. La histò-
ria d’uns pares que convi-
uen amb un fill i en el fons
no saben qui hi ha rere la
porta de la seva habitació
quan es tanca.”

Els primers minuts del
documental estan fets
amb les cintes enregistra-
des pel mateix Or. Després
Shirly Berkovitz (produc-
tora, directora, càmera i
guionista del film) l’acom-
panya en el seu viatge se-
cret a Bangkok, segueix
l’operació i el procés de re-
cuperació i torna a Tel-
Aviv per filmar la retroba-
da amb els pares, un ma-

trimoni conservador que
ignora que s’ha operat.

“Per què va voler com-
partir una història tan ín-
tima i personal?”, pregun-
tem a la directora. “D’en-
trada el que volia era aju-
dar les persones que pot-
ser necessiten fer un can-
vi radical en la seva vida,
no només els que volen
canviar de sexe –explica
Berkovitz–. Potser algú
amargat amb la feina que
fa durant 30 anys. Vol ani-
mar la gent a atrevir-se a
fer aquest canvi i ser ho-
nestos amb si mateixos.”

També volia “contribuir
a desestigmatitzar la co-
munitat dels transse-
xuals, que són persones
normals que no necessà-
riament han d’acabar tre-
ballant en la prostitució”.
La directora va tenir l’oca-
sió de conèixer “molts
transsexuals, que fan tot

tipus de professions, com
ara treballar en el món de
les tecnologies, l’ensenya-
ment, els negocis... Són
simplement dones que es-
taven atrapades en un cos
d’home, i això es pot supe-
rar simplement a partir
del fet d’acceptar-ho.”

Emocions molt variades
The good son traça un re-
corregut per un arc d’emo-
cions i estats d’ànim molt
variats (dubte, remordi-
ment, llàgrimes, somriu-
res, angoixa, alegria...), i
capta amb la càmera mo-
ments íntims commove-
dors, com ara la trobada
amb la mare o amb el pa-
re. “No vull ser modesta
–diu la cineasta–, simple-
ment va ser la protagonis-
ta que va crear aquests
moments i els volia com-
partir. No vaig haver de
convèncer ningú.” ■

‘The good son’, història d’un jove que canvia de sexe,
obre un Docs Barcelona amb gent que no es resigna

El coratge per
canviar de vida
Bernat Salvà
BARCELONA

Shirly Berkovitz va topar amb unes cintes i una gran història per explicar ■ ELISABETH MAGRE

La història pot
servir “per
ajudar els que
necessiten un
canvi radical en
la seva vida”

ma, on es presentarà un
espectacle de cançons i hu-
mor. Merda d’artista pa-
rodia el món de l’art i pren
el títol de la popular peça
de l’artista Manzoni, que
va envasar les seves defe-
cacions.

“Aquest any m’han col-
locat dos shakespeares”,
va dir irònicament Simó.
“L’any passat, un de gran,
enguany, dos de petits.”
Un d’aquest dos és Shakes-
peare on the Beat, que in-
corpora el CCCB al circuit
de festival amb un especta-
cle basat en El somni
d’una nit d’estiu amb aires
i ritmes de hip-hop. L’altra

proposta del dramaturg
anglès és Victòria d’Enric
V, tractada en clau musi-
cal, que es podrà veure al
Teatre Lliure de Gràcia. Ia-
go Pericot hi participa amb
una instal·lació anomena-
da Guillotina, amb la qual
es podrà tenir una relació
participativa al vestíbul de
Mercat de les Flors, on es
presentarà Nerium Park,
obra guanyadora de l’ultim
premi Quim Masó. També
hi haurà circ, amb especta-
cles com Beyond, al Mer-
cat, i Rhum, un homenat-
ge al pallasso Joan Monta-
nyés, Monti, al Lliure de
Montjuïc. En total, 79 es-
pectacles. 35 són copro-
duccions, de les quals vuit
són internacionals.

Les sorpreses del festi-
val són una gran festa es-
pectacle a les fonts de
Montjuïc per commemo-
rar el 40è aniversari de Da-
gom Dagoll i la dinamitza-
ció del jardins del recinte
del Teatre Grec per oferir
microconcerts al llarg de
tot el mes de juliol que dura
el festival.

Cartell i foto de família ■ ELISABETH MAGRE

Durant tot el mes
es faran
microconcerts
als jardins del
Grec


