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El grup de teatre català també conquereixWashington DC

TheBigComediants

Joan Font no cabia a la pell de
satisfacciódissabte a lanit després
de la reeixida estrena al Kennedy
Center de Washington de la seva
Ventafocs, l’òperadeRossini (Cin
derella en anglès; Cenerentola en
italià). “Sem’haposat la pell de ga
llina”, va admetre el director de
Comediants, no només per l’entu
siasta ovació del públic, sinó per
l’ambientfestiuqueesvarespirara
la sala durant les tres hores que va
duraruna funció a la qual assistien

perprimeravegadafamíliessence
res amb pares i mares que volien
demostrar als seus fills que l’òpera
tambépot ser divertida. Les rialles
i els aplaudiments amb què van
celebrar cada escena van posar de
manifest la complicitat establerta
des del començament entre l’es
cenari i la platea, una cosa poc ha
bitual enunespectacleoperístic.
Va triomfar l’esperit i l’estètica

mediterràniesquecaracteritzenel
muntatge de Font i la seva gent
amb els coloristes dissenys ver
mell,grociverdchartreusedeJoan
Guillén. El conjunt va acabar fas
cinant un públic poc acostumat a
les heterodòxies. “L’espectacle és
agressivament encantador, el co

mençament, la continuació, i con
tinuaicontinuasenseparar,ambel
seuorgulldefirma:unpaquetd’ac
tors disfressats de ratolins, servint
com a animals domèstics, lacais,
tramoistes i ballarins que distre
uen visualment en un espectacle
teatral sencer”, va escriure Anne
Midgette,lacríticadelWashington
Post,menys satisfeta amb les veus
que “amb els ingredients”, encara
que retragués “un excés de llami
nadures i una escassetat d’espèci
es”. Admetia que per a ella, a dife
rència del públic de Washington,
el muntatge de Font era una déjà
vu, perquè l’havia vist en altres es
cenaris. Precisament, l’èxit es veia
venir perquè, abans de conquerir

la capital, Font havia passejat l’es
pectacleperHouston,LosAngeles
i Seattle. “Un espectacle merave
llosamentperfecte”,haviaadvertit
Los Angeles Daily News, i potser
per això, a més de representarse

finsa finaldemesalKennedyCen
ter, 15.000 persones podran veure
l’obradissabteenstreamingdesde
l’estadi de beisbol dels Nationals.
“Si a vostè o als seus fills els fan
gràcia els ratolins, aquesta Venta
focs és per a vostè”, acaba la crítica
delPost.
“Crec que enunmoment enquè

en els espectacles d’òpera domina
la tecnologia i l’escenografia co
lossal, el públic del Kennedy ha
sabut valorar el nostre planteja
mentartesanal; és la fascinacióper
la senzillesa, pel que és naïf, i que,
encanvi,resultaespectacularment
lluminós,” comenta Font. Quan
acabi a Washington, aquesta Ven
tafocs mediterrània continuarà el
peripleamericàquevacomençara
Toronto, de Chicago a San Fran
cisco... i continua, continua i con
tinuasenseparar.!
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Unmoment de l’actuació de Comediants aWashington
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Revelats els
finalistes del
PrimaveraPro
Startups

FANNY MERINO

Barcelona

Ja se sabenelsdeuprojectes i ide
esdenegoci finalistesde lasegona
ediciódelPrimaveraProStartups,
organitzat conjuntament per Se
ed&Click i Primavera Sound. En
concret es tracta de cinc finalistes
pera lamodalitatd’ideesdenego
ci, i cinc més per a la d’iniciatives
empresarials, escollides entre
més de cent propostes presenta
des, cosa que ha suposat un crei
xement de participació del 64%
respecte a l’anypassat. Els finalis
tes presentaran les seves propos
tesa la finalquetindrà llocel29de
maig a l’Auditori delMacba.
Entre les iniciatives empresari

als seleccionades destaca el pro
jecte barceloní Playmoss, que
consisteixenunacreaciódellistes
de reproducció impossibles com
binant pistes de YouTube, Vimeo
iSoundCloudmentreel consumi
dor decideix qui forma part de la
sevaxarxad’influencersmusicals.
Per la seva part, entre les idees

de negoci finalistes destaca la
també barcelonina Coverrme,
guanyadora del Hackthon orga
nitzada per Seed&Click i Prima
veraPro el darrermesdemarç. Es
tracta d’una extensa biblioteca de
música que permet als usuaris
buscar i trobar multitud de versi
ons de cançons, així com una pla
taforma de promoció per a artis
tes que vulguin compartir el seu
talent.!
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¡Un día de emoción a todo gas!
PIT PARTY* + SHOW

*Conoce a los pilotos con sus Monster Jam Trucks y hazte fotos con ellos.
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