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CRÍTICA JORDI BORDES

ergi Belbel debuta en la direcció amb
un Pinter. Ho fa tot molt polit. Amb
uns personatges molt suggeridors i

un espai inquietant. Vells temps és una troba-
da de dues antigues amigues que compartei-
xen vetllada amb el marit d’una d’elles. Si la
primera part beu d’un cert teatre de l’absurd,
amb un inequívoc aire còmic, a mesura que
avança la peça la foscor va planant sobre els
personatges i l’escena. No és fins al final que es
pot entendre per què Anne (Sílvia Bel) és al
mig del menjador mirant per la finestra amb
un mig somriure, mentre la parella, Kate i
Deeley (Míriam Alamany i Carles Martínez),
especula, asseguts en butaques a punta i pun-
ta del saló, com deu ser l’amiga de fa dues dè-
cades que han retrobat.

S 
L’espai és temps; la
memòria, informació

Reconstruir les anècdotes de vint anys en-
rere és molt temptador perquè permet fer-ho
a la mida més amable, convertir-ho tot en una
escena en què un sempre surt justificat (per
ridícul o monstruós que sigui el quadre). En
la conversa a tres dels personatges es percep
una inquietud de reprendre l’amistat d’Anne,
mentre que Kate és molt més distant. “Jo con-
tinuo”, sembla ser el seu gran mèrit, seguir en
el camí de la vida. Per la seva banda, Deeley,
molt orgullós de com va enamorar Kate en

una sortida del cine i de la seva feina que el
porta a voltar arreu, sembla jugar a persuadir
l’amiga. O, com a mínim, assegurar-se els fa-
vors de la seva Kate. En realitat, la broma
d’agafar roba interior, de mirar per sobre la
faldilla, de conversar amigablement i de plo-
rar amb la cara tapada a la foscor d’una cam-
bra, que resulta que és compartida per les
dues noies, té un punt fosc, que s’intueix cri-
minal. Aquesta retrobada, doncs, és com la
veu de la consciència que decideix fer ferida
en qui va actuar incorrectament.

Sergi Belbel ha disposat l’espai d’una ma-
nera singular. Mai la Sala Beckett havia situat
l’escenari tan elevat i en tota la seva longitud.
És una mena de passadís llarg que ajuda a fer
més intenses les pauses i els silencis que impo-

Ramon Simó mostra figures destacades del teatre
mundial en un any auster de grans noms a Barcelona

l Festival Grec fa de balança. Com
que aquest any hi ha hagut poques
propostes de teatre internacional

com a conseqüència de les retallades en els
principals teatres de la capital, enguany es
presenta un programa extens de produc-
cions amb incontestables figures destacades.
És el cas de les Ballets C de la B amb Alain Pla-
tel, de Peeping Tom, Declan Donellan o els
australians de Circa. En aquest primer tram
de Grec ja s’ha pogut veure Gallim Dance
(Wonderland), la nova dramatúrgia d’Ivo
van Hove (The fountainhead, La deu), Sadary
Movement Laboratory (Les criades) i el co-
reògraf israelià establert a Gran Bretanya
Hofesh Shechter (Sun). També és cert que
bona part d’aquesta cartera de noms s’ha
aconseguit cuinar gràcies a les complicitats
amb els equipaments (el Mercat de les Flors
va acollir Shechter quan tot just començava i
ara la connexió ja és estable) i amb els altres
festivals. I és que, a l’ombra de la cartellera,
enguany el Grec també convoca programa-
dors per convidar a coproduir espectacles de
casa (M.U.R.S o A house in Asia són dos ex-
emples recents) i per compartir plegats aven-
tures que, d’altra manera, seria massa difícil
mostrar un ventall tan ampli. Fem un repàs
ara dels quatre títols internacionals acollits,
fins ara, al Grec:

Wonderland imagina una societat futurista
que es mou en massa: com els llops de l’artis-
ta Cai Guo Qiang. En realitat, però, de la
massa sempre destaca un ballarí que s’eleva
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per sobre dels altres. No els mana, en tot cas,
se’n desentén. La companyia alterna la peça
més sublim (amb cames estirades per sona-
tes de piano) amb la farsa més divertida. El
cos de 12 ballarins traspassa al públic el seu
joc. És quan la peça respira uns tocs de Marta
Carrasco, per fer una altra aproximació vàli-
da a l’espectador autòcton. No va tenir ova-
cions, però.

The fountainhead (La deu) significava el
retorn d’Ivo van Hove al Grec després d’unes
Tragèdies romanes (2013) que quedaran per a
la història del festival. La peça roda eficaç-
ment en la primera part. Potser hi ha un ex-
cés de rèpliques, d’espai, de càmeres, però se
li disculpa perquè no fa nosa sinó que es des-
plega eficaç. La segona part, potser per la
densitat del mateix llibre d’Ayn Rand, l’estè-
tica, sí, s’entrebanca. El discurs, a més, és po-
lèmic (amb un epíleg incisiu) perquè força i
punxa l’espectador. Van Hove és coherent
amb la seva direcció i amb el que plasma el
llibre (independentment de si hi combrega, o
no).

Ha calgut que vingui una companyia co-
reana per poder veure la versió més fidel de
Les criades de Jean Genet. L’univers d’aquest
dissortat autor és tan fosc que, habitualment,
els directors i coreògrafs s’hi submergeixen
per extreure’n noves lectures, com més estri-
padores possible, millor. El treball de Sadary
Movement Laboratory també té la maldat i
l’enveja de les dues germanes, que han tramat
un pla per desempallegar-se de l’amant i, so-

bretot, de la seva mestressa. Mantenir l’equili-
bri a la vora d’un abisme acaba significant la
caiguda. Sobta poder retratar una maldat tan
fosca amb un gest tan suau, amable, subtil.

Hofesh Shechter juga i diverteix mostrant
el final de l’espectacle per garantir que tot aca-
ba bé. I és que Sun, tot i la lluminositat del tí-
tol, el seu positivisme fa una aproximació
(prou amable) a les conseqüències de la colo-
nització. Catorze ballarins travessen inces-
santment l’escenari. Amb grans coreografies
corals i, puntualment, moments de lluïment i
de gaudi amb un solo o un duet. Tot sona
fresc. La il·luminació és un joc de sorpreses.

WONDERLAND
Gallim Dance
Company
Direcció: Andrea Miller
Procedència: Nova York
Dies: 1 de juliol. També
va fer funció el 2.
Teatre Grec

THE FONTAINHEAD
Toneelgroep
Direcció: Ivo van Hove
Procedència:
Amsterdam
Dies: 2 de juliol. Va fer
funció fins al 4. Teatre
Lliure.

LES CRIADES
Sadary Movement
Laboratory
Direcció: Do Wan Im
Procedència: Corea
Dies: 4 de juliol. Va fer
funció fins al 6. Mercat
de les Flors.

SUN
Hofesh Shechter
Company
Procedència:
Israel/Anglaterra
Dies: 9 de juliol. També
va fer funció el 10.
Teatre Grec.



21
1 1 . 0 7 . 2 0 1 4

Te
at
re

sen els personatges ideats per Pinter. En els
llargs desplaçaments, la tensió sembla que ha-
gi d’esclatar. Per això, l’espai es converteix en
una mesura de temps: dues passes és un silen-
ci, quatre, una pausa. És un recurs molt ben
trobat per a una acció que demana deixar
molta informació insinuada. La manera de
recordar és informació i, consegüentment, és
poder. Perquè amb un secret es pot desem-
mascarar l’altre davant d’un tercer o se’l pot
obligar a callar. Bona peça.

A la cartellera de Barcelona l’atrau Pinter.
Totes tres produccions del curs: Terra de nin-
gú (TNC), L’encarregat (Espai Lliure) i ara
Vells temps (Beckett) gaudeixen també del fa-
vor del públic. A la pulcritud anglesa, s’hi su-
men les pulsions mediterrànies. ❋

VELLS TEMPS
Harold Pinter

Direcció:
Sergi Belbel

Intèrprets:
Míriam Alamany,
Sílvia Bel,
Carles Martínez

Dia i lloc:
Dimarts, 8 de juliol
(fins al 27) a la Sala
Beckett.

AGENDA D’AUTOR J.B.

El món del treball, a mans dels néts
’artista incansable Josep Rodri trasllada, per tercer cop, el seu

espectacle sobre el món dels obrers a fàbriques en desús. A ca-
da plaça signa una radiografia del món dels treballadors del
territori durant la història que interpreten els néts d’aquella
generació soferta. Ho va fer el 2012 a Tàrrega (Ferro colat,
2012) a les naus de Can Trepat. La tardor passada, va traslladar
l’acció a cavall del teatre i la coreografia i la videoinstal·lació al
Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Terrassa (Homes
i màquines, 2013). Des d’ahir i fins al 20 de juliol, la peça es re-
bateja com a Overlock i es representa a les antigues fàbriques
de Can Marfà de Mataró. Hi intervenen fins a 75 actors ama-
teurs del municipi.

OVERLOCK
Amebeu Teatre
Direcció: Josep Rodri

Lloc i dia: A Can Marfà, fins al 20 de juliol.

Posar el centre d’atenció al marge
estiu Fringe Barcelona s’esplaia des del 6 fins al 27 de juliol a

diverses sales i espais de Gràcia i de l’Eixample. Una dotzena
d’espectacles d’arts escèniques es podran veure al llarg de tres
setmanes. Tal i com el títol del festival indica amb l’etiqueta
Fringe, el festival vol concentrar i donar visibilitat a artistes i
companyies que pel seu caràcter innovador, excepcional o poc
convencional, no tenen cabuda encara en els circuits comer-
cials habituals. La programació és molt variada i cal estar ben
atents al web del festival www.festiu.cat

FESTIVAL FRINGE
ATTO
Lloc i dia: Fins al 27 de juliol en diversos espais oberts i teatres del barri
de Gràcia i de l’Eixample.

Una dècada sembrant complicitats
 ja en van deu. Enguany, se celebra la desena edició de Delte-

bre Dansa, una iniciativa de Roberto Olivan d’aportar cultura
al seu territori natal i de donar l’oportunitat d’aprendre i ex-
perimentar en la natura a ballarins i artistes de circ professio-
nals. Deltebre Dansa és com una ciutat efímera. Durant pocs
dies s’hi acumulen fins a 150 artistes d’arreu del món per for-
mar-se amb uns cursos intensius. S’hi aixequen dues veles ha-
bilitades amb tarimes de fusta flotant i linòleum per fer les
classes, i enguany, també s’aixeca una nova pista de circ, pen-
sada per donar més oportunitats a seguir el cartell d’activitats.

DELTEBRE DANSA
Tallers i espectacles
Direcció: Roberto Olivan
Lloc i dia: Del 14 al 27 de juliol al municipi de Deltebre.
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Al fang. Un detall de Deltebre dansa, que sempre es tanca amb un
un joc coreogràfic als arrossars. EL PUNT AVUI

CURS DE
PRODUCCIÓ I
GESTIÓ D’ARTS
ESCÈNIQUES PER A
CREADORS
AADPC

’Associació d’Ac-
tors i Directors Pro-
fessionals de Cata-
lunya organitza, en
col·laboració amb
l’Institut del Teatre
i el Departament de
Cultura, el curs de
producció i gestió
d’arts escèniques
per a creadors.
Montserrat Prat di-
rigeix el programa
formatiu que apor-
ta eines i mètode als
creadors en la gestió
dels seus projectes.

Lloc i dia: Del 9 de
setembre al 23 de
desembre a l’Institut
del Teatre.

L

La dramatúrgia, simple i contundent. Els cos-
sos, àgils i amb uns braços que projecten una
intensitat actoral de Peter Brook. Domina el
moviment, els trencaments musicals i, tot i la
fisicalitat, sorprèn que quasi no hi hagi con-
tacte. L’amenaça es pinta de xais i un llop i,
després, d’indígenes i un explorador, que
puntualment es converteix en un encaputxat
urbanita. Hi ha un discurs ingenu però respi-
ra bondat, generositat i ganes d’agradar: el
mateix Shechter va traduir totes les veus en off
al català. El públic va agrair el gest i la dansa.
Chapeau. Hauria estat millor inauguració del
Grec, certament. ❋

Força i música.
Hofesh Shechter va
triomfar en l’estrena
de dimecres a la nit al
Grec. Amb la seva
demostració de força,
de matís en les
coreografies corals i
de solos i amb una
música potent que
contrastava amb els
talls a balades o
silencis. GABRIELE
ZUCCA


