
‘One direction’,
però molts sentits

L’APUNT bes? O les cues per un entrepà a Canet? No represen-
ta un inconvenient per als que no tenen casa a l’Em-
pordà anar als festival d’estiu? O desplaçar-se de les
Terres de l’Ebre, per escoltar Aznavour, al Liceu? El fe-
nomen fan no és exclusiu del jovent, la passió pels
ídols mobilitza perquè és un antídot que cura mals. I
en temps de crisi n’estem molt necessitats.Jaume Vidal

L’estiu és temps de concerts. I de fenòmens de fans,
que no són exclusius de la jovenalla. Molta gent no en-
tén perquè joves han passat diversos dies fent torns a
les portes de l’estadi olímpic per poder accedir als
llocs de privilegi davant de l’escenari per veure els One
Direction. Però no va afectar la humitat després del
xàfec el reuma dels assistents al Festival de Pedral-
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tència”, ens va contestar
Picó. “Alguna cosa o altra
farem perquè, tot i la dife-
rència entre els països, es-
tem en un moment en què
a Europa toca ajuntar-se i
lluitar col·lectivament”, va
afegir López.

Després, l’actor de Vila-
nova i la Geltrú ens va fer
aquest recordatori: “L’any
passat no vam venir i ja ho
teníem tot a punt, perquè
ens costava massa pasta.
Tants diners que, fins i tot
omplint tot el temps, per-
díem peles. I no saps si vin-
dran bolos. Aquest any ve-
nim i sabem que nosaltres
dos no cobrem”. La dife-
rència, aquest any, també
és que l’institut Ramon
Llull els ajuda en la logísti-
ca, en una aposta de l’orga-
nisme de la Generalitat
per mostrar un cap de car-
tell potent.El seu especta-
cle és un dels majors re-
clams de la sala La Luna i
una bona part de la crítica
local s’hi va desplaçar di-
vendres perquè hi havia

vaga al festival in. “Nosal-
tres, a l’off som saltimban-
quis. I, si ens surten bolos,
anirem al seu poble a ac-
tuar. De fet, han vingut
més programadors aquí
en un sol dia que quan vam
estar no sé quants dies al
Teatre Lliure a Barcelona
o a La Abadia, a Madrid”,
van comparar ambdós.

En aquest pas a dos, on
López prolonga el seu mo-
nòleg de Non solum que ja
va presentar en el seu mo-
ment a França i Picó no
només dirigeix sinó que
apareix amb unes banyes
de cérvol, tampoc des-
aprofiten l’oportunitat per
parlar indirectament de
l’actualitat. “A Catalunya
sortia el nom de l’Urdan-
garin. Aquí hem trobat
una altra cosa, sense dir el
nom de la persona. Però
tothom entén qui és per-
què ha estat recentment
en detenció i l’han acusat.
Bé, és el Sarkozy”, ens va
confessar amb un somriu-
re maliciós López. ■

Per la incertesa hi deu na-
vegar la veritat. El segle
XXI ha rebutjat les raons
absolutes i, bona mostra
d’això, són dos títols que
coincideixen aquest ves-
pre al Festival Grec. Per
una banda, el coreògraf is-
raelià, resident al Regne
Unit, relativitza l’escalf
del sol a Sun (9 i 10 de ju-
liol al Teatre Grec). També
Pau Carrió presenta una
dramatúrgia titulada Vic-
tòria d’Enric V, en la qual
també integra la mirada
que Shakespeare va pro-
jectar sobre el personatge
a Enric IV. L’obra es podrà
veure només del 9 a l’11 de
juliol al Lliure de Gràcia i
obrirà la temporada amb
una explotació de l’1 al 26
d’octubre.

Carrió compta amb els
actors de la Kompanyia
Lliure completat amb Pep
Ambrós, Albert Prat, Ma-
ria Rodríguez, el propi di-
rector que fa de narrador i
el bateria dels Manel, Ar-
nau Vallvé. El director pre-
tén qüestionar el pes de la
victòria: la necessitat de
ser competitius implica
un guanyador i molts per-
dedors. Fins i tot la victò-
ria no és tan satisfactòria
com sembla.

Efectivament, el
triomf d’Enric V era im-
pensable. Perquè, fins
que el van coronar no es
va interessar gens pels
afers d’estat. I perquè he-
retava un país ben pobre i
que va abocar a un litigi
amb França. Pol López és
aquest rei que, per una
banda pot imprimir l’am-
bient distès de festa (du-
rant el regnat d’Enric IV) i
“que pot fer por” quan

agafa el poder. Carrió i Ló-
pez ja van protagonitzar
un monòleg preciós, Ivan
i els gossos (Lliure,
2011). La posada en esce-
na se centra en la paraula,
la música i moviment
(puntual). Per Carrió, en
Shakespeare “trobo les
preguntes que busco, a di-
ferència de la Bíblia”.

Hofesh Shechter pre-
senta Sun, una peça estre-
nada fa sis mesos. S’ha es-
talviat el fons d’escenari

perquè ja troba la bellesa
en la pedrera que tanca
l’amfiteatre. A Sun evoca
una visió molt bonica però
que l’espectador trobarà la
cara incòmoda, que anirà
sortint a la superfície. El
propi Schechter pronun-
cia les veus en off en cata-
là. De fet, Sun evoca un co-
lonialisme (històric o ac-
tual) triomfant, amb una
música “celebratòria” i es-
crita pel mateix coreògraf
i músic, i també amb una
invitació a Wagner.

També crític amb el po-
der és l’incorruptible Iago
Pericot. Ell ha ideat una
guillotina, que es troba al
vestíbul del Mercat de les
Flors fins al 12 de juliol.
En aquest aparell es po-
drà tallar el cap de tot allò
que es voldria eliminar.
Siguin personals o imper-
sonals. En realitat, no hi
ha cap mena de violència i
sí, en canvi, un notable
valor catàrtic. L’experièn-
cia també permet descar-

regar-se l’aplicació de l’es-
pectacle, pels propietaris
d’un Smartphone. L’ex-
periència dura només 15
minuts.

Olivan i Maqoma
Per últim, cal sumar a les
estrenes d’avui la coreo-
grafia de retrobament de
Roberto Olivan (Premi
Nacional de Cultura 2014)
i Gregory Maqoma: Lonely
together. tots dos es van
conèixer a Brussel·les 
amb Anna Teresa de
Keersmaeker. Quinze
anys després es retroben i
decideixen investigar els
punts en comú d’uns balla-
rins del sud que han sabut
implicar-se amb les seves
comunitats (Olivan sig-
nant el Deltebre dansa) i
Maqoma implicant-se en
la comunitat de dansa de
Johannesburg. A la coreo-
grafia se subratllen també
les diferències amb un
llenguatge molt físic i mú-
sica en directe. ■

L’ombra del sol i
de les victòries
Jordi Bordes
BARCELONA

El Grec acull un Hofesh Shechter que relativitza el sol
i un Pau Carrió que qüestiona la victòria d’Enric V

L’equip de ‘Victòria d’Enric V’ en una imatge promocional ■ ROS RIBAS

Iago Pericot
incita a tallar
d’arrel tot allò
que es repudia
amb una
guillotina


