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Primera fila    icult

MARTA CERVERA
BARCELONA 

El públic va rebre amb 
aplaudiments però 
sense gran entusiasme 
Wonderland, muntatge 
de dansa contemporà-

nia de la companyia de Nova York Ga-
llim Dance que dirigeix Andrea Mi-
ller. El seu debut a Barcelona potser 
hauria estat més impactant en una 
sala tancada que a l’amfiteatre del 
Grec, en un espai molt obert on el pú-
blic de les últimes files perdia els de-
talls de les expressives cares dels ver-
sàtils intèrprets. A més de la dansa, 
van integrar elements del teatre mu-
sical, del mim i del circ en un espec-
tacle inquietant, que oscil·la entre el 
màgic i el grotesc. Com és habitual, 
l’alcalde, Xavier Trias, i el conseller 
de Cultura, Ferran Mascarell, van as-
sistir a l’obertura oficial del Festival 
Grec, que representa el tret de sortida 
de l’estiu cultural de la ciutat. 
 El so d’un cavall al galop va obrir 
l’espectacle que protagonitza una es-
tranya troupe d’éssers humans ves-
tits en un mateix to gris de malles 
entre circenses i futuristes. Els dis-
senys, tots diferents, així com els 
estranys adorns de cap dels prota-
gonistes, ressalten la singularitat 
d’uns curiosos personatges, de ve-
gades pura caricatura, d’altres més 
humans. Wonderland convida a pe-
netrar en un món canviant que pas-
sa de ser molt orgànic i cru a diver-
tit, d’inquietant a estrany, d’una ale-
gria boja a un terrible pessimisme. 
La tensió continguda i l’explosió de 
moviment s’alternen en aquesta pe-
ça en què es repeteixen escenes on 
un ésser humà convertit en líder  
–impressionant Arika Yamada– s’im-
posa a la resta ja mitjançant la por i 
la força. 
 Miller convida a reflexionar so-
bre el comportament dels humans 

inquietant estrena

del Grec
quan s’integren en una massa que 
anul·la la seva personalitat. Encara 
que dels 12 esplèndids ballarins que 
van estrenar la peça el 2010 només 
en queden tres, la compenetració en-
tre tot l’equip va ser brutal ahir, en 
la primera presentació a l’aire lliure 
d’una peça molt sòbria escenogràfi-
cament, on l’únic que destacava era 
el color verd del linòleum. Francesca 
Romo, fundadora de la companyia, 
i la resta dels seus col·legues es van 
deixar la pell en escena animats per 
un curiós còctel musical que incloïa 
des de Mister Sandman, un clàssic dels 
anys 50, fins a una balada irlandesa, 
rialles enllaunades i notes de Cho-
pin al piano.

GEST AMB ESTHER WILLIAMS/ A Wonder-
land tots els ballarins estan davant 
del públic des del principi fins al fi-
nal. Sovint uns es queden en grup, ob-
servant el patiment d’altres sense ac-
tuar. Altres participen de ple en core-
ografies explosives amb números 
corals amb molt humor, com aquella 
referència inicial a Esther Williams. 
El contrast entre el riure i el calfred és 
una constant en aquesta original pe-
ça d’una enorme fisicalitat que supo-
sa un enorme repte per als ballarins, 
en els gestos dels quals es nota l’em-
premta de Batsheva, companyia isra-
eliana en què Miller va treballar amb 
Ohad Naharin abans de fundar el seu 
propi col·lectiu. 
 La coreògrafa nord-america-
na, creadora a tenir en compte, ju-
ga a mostrar diferents situacions 
per remoure consciències. Ahir no 
va deixar ningú indiferent. Entre 
les imatges més crues, l’escena en 
què els cossos dels ballarins es van 
amuntegant inerts a l’escenari sen-
se que res deturi el seu invariable 
destí cap a la mort. I entre les més 
inquietants, els somriures forçats 
i les boques obertes com les de Joc-
ker, enemic de Batman. 
 Una instal·lació del xinès Cai Guo-
Quiang en què una manada de llops 
s’estampaven l’un darrere l’altre da-
vant una paret de vidre va inspirar 
Miller per elaborar Wonderland.
 En el muntatge hi ha una escena 
en la qual l’un darrere l’altre els ba-
llarins intenten fer un gran salt per 
caure en mans d’un company. Però 
tots els esforços que fan són en va. Ca-
uen a terra sense assolir el seu objec-
tiu. Miller ahir a la nit va assolir el seu 
de debutar a Barcelona. Potser no va 
ser l’espectacle ideal per obrir el fes-
tival. Però tampoc va defraudar. H 

‘Wonderland’ ofereix un pessimista 
panorama de l’espècie humana amb 
ballarins tan brillants com versàtils

El muntatge de Gallim Dance va ser 
acollit ahir a la nit amb aplaudiments 
però sense entusiasme en la inauguració 
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«Una batalla d’idees i de passions. 
La lluita entre l’idealisme i l’opor-
tunisme, entre l’individualisme i la 
col·lectivitat». Així resumeix el di-
rector belga Ivo van Hove The Foun-
tainhead (La deu), l’adaptació del 
best-seller d’Ayn Rand El manantial 
amb què torna avui al Grec (al Lliu-
re de Montjuïc fins divendres) des-
prés de l’aclamat Tragèdies romanes 
amb què va triomfar l’estiu passat. 
Torna amb la seva companyia To-
neelgroup Amsterdam amb una 
altra maratoniana gran producció 
(quatre hores) d’una història que el 
va captivar des de la primera de les 
750 pàgines de la novel·la que King 
Vidor va portar al cine el 1949 amb 
Gary Cooper de protagonista. 

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

 Van Hove desconeixia l’obra i les 
aventures d’un Cooper orgullós i al-
tiu. «No he volgut veure la pel·lícula 
perquè no m’influís. El meu ajudant 
em va regalar la novel·la i em va ad-
vertir que m’atraparia. I així va ser. És 
una història enorme i polèmica, amb 
personatges ambivalents, humans. 
Vaig pensar que havia de ser porta-
da a l’escenari», explica el director. 
La trama confronta l’arquitecte Ho-
ward Roark (inspirat en Frank Lloyd 
Wright), que s’obstina a mantenir-
se fidel als seus ideals i construir se-
gons els seus desitjos encara que fra-
cassi, amb el seu col·lega Peter Ke-
ating, a qui no importa modificar 
els dissenys per adaptar-se a les exi-
gències del mercat. És la lluita entre 
l’estètica moderna (que professa Ro-
ark) i el classicisme que imperava al 

Batalla d’idees 
i passions 
Ivo van Hove, creador de la gran ‘Tragèdies romanes’, 
torna al Lliure amb una adaptació d’‘El manantial’

L’ECLIPSI
J Òpera d’Alberto García 
Demestres, que firma la direcció 
musical d’aquesta versió lliure 
de l’obra de Paco Zarzoso. La 
direcció escènica va a càrrec de 
Xavier Albertí, el director artístic 
del Teatre Nacional de 
Catalunya, que acull la seva 
estrena des d’avui fins al 13 de 
juliol a la Sala Petita. 

CONGRÉS FEMENÍ DE 
SUPERVIVÈNCIES
J Quatre còmiques, Sílvia Abril, 
Carolina Noriega, Anna Bertran i 
Mireia Portas, aconsellen sobre 
el treball, la família, els homes i 
l’amistat en aquesta producció 
d’El Terrat. S’instal·la a la sala 
Barts fins al dia 13.

MERDA D’ARTISTA
J Musical en to de comèdia 
sobre la història de Piero 
Manzoni, artista conceptual que 
va omplir llaunes amb els seus 
excrements i les va vendre a 
preus desorbitats. Al teatre 
Poliorama, fins al 27 de juliol.

LA PARTIDA (DEALER’S 
CHOICE)
J Julio Manrique torna a 
submergir-se en el món teatral 
de Patrick Marber dirigint al 
Romea (fins al 3 d’agost) una 
comèdia en què una partida de 
pòquer serveix de pretext per 
parlar del diví i l’humà. Ramon 
Madaula i Andrew Tarbet figuren 
en el cartell.

BONES DOSIS
D’HUMOR

AGENDA D’AVUI

Aspecte del Grec, ahir a la nit, durant la inauguració del certamen estival.


