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Des de l’anul·lació del Fes-
tival d’Avinyó el 2003, ca-
da inauguració la nit de di-
vendres al pati d’honor del
Palau dels Papes ve prece-
dida de la intervenció en-
tre el públic d’un represen-
tant dels intermitents de
l’espectacle i de xiulets
contra el ministre de Cul-
tura francès present. En
aquesta seixanta-vuitena
edició, directament s’ha
fet saber a la titular, Auré-

lie Filippetti, que forma
part del govern socialista,
que no era benvinguda. La
raó és la mobilització dels
intermitents contra el nou
acord d’una part dels sin-
dicats i la patronal per
estrènyer encara més
aquest règim que permet
cobrar un atur treballant
de forma discontínua,
amb l’aprovació de l’exe-
cutiu de Manuel Valls.

Ningú no descarta que
la primera representa-
ció aquest divendres de
l’adaptació de l’italià Gior-
gio Barberio Corsetti de la
peça El príncep d’Ham-
burg, de Heinrich Von Kle-
ist, sigui suspesa.

És el que va passar di-

mecres a la nit, quan es fe-
ia l’assaig general, després
d’una discussió entre els
actors francesos i els in-
termitents de la progra-
mació off, que van envair
l’escenari. Una espasa de
Dàmocles per al nou direc-
tor del festival, el drama-
turg i director Olivier Py,
que s’estrena aquest any i
presenta l’obra inèdita Or-
lando o la impaciència
dissabte al nou espai exte-
rior a les muralles La Fa-
brica. En principi, el 80%
dels més de tres-cents in-
termitents que van votar
dilluns sobre la possibili-
tat de fer una vaga indefi-
nida ho van fer en contra.
Però la setmana passada

hi havia hagut una vota-
ció semblant en el festival
Montpeller Dansa i final-
ment l’espectacle inau-
gural del coreògraf An-
gelin Prejlocaj es va aca-
bar anul·lant.

El festival líric d’Ais de
Provença va començar di-

mecres amb normalitat
amb La flauta màgica de
Mozart, després de pactar
una presa de paraula prè-
via per part dels intermi-
tents. Però, en totes aques-
tes ciutats de la Provença 
hi haurà l’amenaça d’ac-
cions per part d’un col·lec-

tiu que a l’Estat francès
representa unes 250.000
persones i que contribueix
en més d’un 3% al produc-
te interior brut del país.
Per sobre de la indústria
de l’automòbil, segons un
informe de la inspecció ge-
neral de finances. ■
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Una vaga amenaça
el festival d’Avinyó
Els ‘intermitents’
de l’espectacle ja
van aturar l’assaig
general de l’estrena
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Les dues criades, la mes-
tressa i un armari. Aques-
tes són les claus de la ver-
sió Les criades, de Jean
Genet, que ha bastit Sada-
ri Movement Laboratory i
que es pot veure al festival
Grec des d’avui i fins di-
umenge a la Sala ovidi
Montllor delMercat de les
Flors. La seva base teatral
és dual: per una banda, es
formen a l’escola Lecocq
(on s’han generat artistes
de gran personalitat com
Sergi López i Jorge Picó on
van coincidir-hi) i per una
altra tenen integrada la
dansa tradicional corea-
na que els aporta una qua-
litat de moviment molt
particular. L’armari es
converteix en l’element
que destil·la els motius de
revolta i, posteriorment,
la voluntat de suplantar-
los. La directora Do Wan
Im presenta un rerefons
d’amari on, en comptes
de guardar-se la roba
atemporal, es couen les
pulsions més fosques.

El Festival Grec repe-

teix aventura de convidar
una companyia asiàtica
que versionin textos tí-
picament Occidentals.
L’any passat, es va presen-
tat Les tres germanes
(versió androide) de
Txèkhov a partir de la mi-
rada naturalista i uns an-
droides que intervenien

com uns personatges més.
Simó confia que agradarà
més la producció coreana
perquè, a diferència de la
japonesa en què el movi-
ment i l’expressivitat era
mínima, hi ha una compo-
sició visual notable amb
una posada en escena
multidisciplinar.

Des d’aquest dissabte i
només fins el 12 de juliol
es convoca l’Obrador d’es-
tiu de la Sala Beckett. Es
tracta d’una trobada en-
tre dramaturgs debutants
amb altres de consagrats
que posen en comú expe-
riència i idees per renovar
el llenguatge teatral que es

completen amb lectures
dramatitzades. El direc-
tor de la Sala Beckett, Toni
Casares, aconsella assis-
tir-hi perquè és l’espai on
l’espectador “pot fer de di-
rector” i imaginar-.se l’ac-
ció com vulgui. Les sessi-
sons es fan a la Nau Iva-
now, davant la imminent
inici d’obres al nou local de
la Beckett, al Poblenou.
Enguany, a l’Obrador se
li ha sumat el Festival
PIIGS que ha encarregat
obres amb l’argument de
la crisi a nous dramaturgs
de països de Grècia, Irlan-
da, Itàlia, Portugal . Tam-
bé coincideix el projecte
Fabulamundi que mostra
obres d’Àustria, França,
Itàlia i Romania.

Arrels  de Mayte Martín
L’Amfiteatre Grec prepa-
ra per aquesta nit un con-
cert de Mayte Martín. A
Por los muertos del cante,
la cantaora barcelonina fa
un repàs d eles seves arrels
musicals. Per això, a més
dels diferents palos fla-
mencs també hi sonaran
altres ritmes com milon-
gas o boleros. ■

Una companyia coreana versiona ‘Les criades’ de Jean Genet al Grec traslladant
l’acció a l’entorn d’un armari on hi ha allò que elles critiquen, i alhora, desitgen

L’altre fons d’armari
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Un instant de l’espectacle ‘Les criades’ a càrrec de Sadari Movement Laboratory. ■ JIWOO NAM

L’Obrador
d’estiu es farà a
la Nau Ivanow
i multiplica
les lectures
dramatitzades


