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Can Framis dedicarà una gran 
retrospectiva a Bigas Luna
El Museu Can Framis inaugurarà el 14 de 
setembre la primera gran retrospectiva 
dedicada al cineasta i creador plàstic bar-
celoní Bigas Luna, director de pel·lícules 
com Bilbao, Caniche i Jamón, jamón. 
L’exposició proposarà un recorregut en-
tre les diferents arts i disciplines –el cine-

ma, la pintura, la fotografia, l’escriptura, 
la ciència i la tecnologia– que formen part 
de l’univers artístic de l’autor. Bigas Lu-
na va morir l’any 2013, als 67 anys, en ple-
na preparació de Segon origen, basada en 
la novel·la Mecanoscrit del segon origen, 
de Manuel de Pedrolo.CULTURA

uen que fan “recerca en les arts vi-
vents i numèriques”. És a dir, dan-
sa immersa en instal·lacions tecno-
lògiques visuals. Un joc real-virtu-
al poc explorat a Catalunya. MERCAT 
DE LES FLORS. 10 I 11 DE JULIOL 

•CarRRousel  
Els ingredients de l’experiment són: 
textos escrits per autors com Màri-
us Serra, Marta Rojals i Francesc 
Serés; música de Lisboa Zentral Ca-
fè; actuació a càrrec de La Compa-
nyia La Reial, i –alerta– l’escenari 
són cotxes de veritat que donen vol-
tes. Qui hi vol pujar? PLAÇA MARGA-
RIDA XIRGU, DEL 8 AL 12 DE JULIOL 

•Només ens vol protegir del cel 
L’escenògrafa Sílvia Delagneau sig-
na una peça pluridisciplinària que 
explora noves dramatúrgies a partir 
del que és quotidià. MUSEU D’ARQUE-
OLOGIA, DEL 24 AL 26 DE JULIOL  

•Los esqueiters 
L’skate i la filosofia són el camp de 
batalla de Nao Albet i Marcel Borràs 
en un espectacle que barreja core-
ografies urbanes i teories clàssiques. 
Un experiment indefinible que va 
tenir un pròleg al Temporada Alta. 
CCCB, DEL 22 AL 25 DE JULIOL

20
Els concerts d’Oques Grasses i Obeses donen  

el tret de sortida a un festival d’estiu hiperactiu:  
en 31 nits, 65 espectacles de circ, dansa i teatre. 

Una oferta d’on pesquem els imprescindibles 

•Vorònia  
Vorònia és la cova més profunda del 
món i és l’excusa geogràfica que han 
pres Marcos Morau i La Veronal per 
al repte de la inauguració del Grec. La 
companyia catalana més internacio-
nal jugarà a casa però ho farà en un 
escenari difícil i amb un públic neò-
fit en la seva dansa-teatre-cinema-li-
teratura. TEATRE GREC, 1 I 2 DE JULIOL   

•Hakanaï / Cinématique  
L’últim descobriment del Grec és la 
Compagnie Adrien M / Claire B. Di-

imperdibles 
del Grec

•La voix humaine 
No seran les colossals i memorables 
Tragèdies romanes ni The fountain-
head, però torna Ivo van Hove amb 
un clàssic dels 30 signat per Jean 
Cocteau, un treball íntim que cedeix 
tot el pes a l’actriu Halina Reijn. 
Una dona intenta desesperadament 
retenir l’amant amb una trucada. 
MERCAT DE LES FLORS, 1 I 2 DE JULIOL 

•Il n’est pas encore minuit 
Si podrien ser acròbates, castellers 
o ballarins, estem parlant dels 22 ar-
tistes de la Compagnie XY. Premi 
Ciutat de Barcelona amb Le grand 
C, tornen amb un muntatge de gran 
format però sense artifici: movi-
ment, llum, cos. I el lindy hop com a 
dansa que els agermana. TEATRE 
GREC, 27 I 28 DE JULIOL 

•À louer  
Peeping Tom, un altre nom que els 
teatrers porten tatuat. El Grec res-
cata la producció del 2011. Un viat-
ge de teatre-dansa a una realitat pa-
ral·lela, un somni on tot és possible 
–contorsions grotesques, bèsties, 
monstres, pors, il·lusions– dins un 
local de lloguer, que ben bé podria 
ser una obra... o una vida. MERCAT DE 
LES FLORS, DEL 15 AL 17 DE JULIOL 

•Soeurs 
Per no perdre la pista a l’autor d’In-
cendis, Wajdi Mouawad, un nou mo-
nòleg del cicle Domèstic, una mira-
da –ara femenina, la creu de Seuls– 
des de la intimitat i la destil·lació del 
monòleg als seus temes clau, com 
els orígens i la identitat. TEATRE 
LLIURE, DEL 17 AL 19 DE JULIOL 

•En avant, marche! 
Després del cabaret de transvestits 
Gardenia, el trio dels directors 
Frank Van Laecke i Alain Platel i el 
compositor Steven Prengels es fixen 
ara en les bandes musicals i fanfar-
res –al Grec serà la Banda Municipal 
de Barcelona– per demostrar el po-
der de la música i convertir el grup 
en metàfora d’una societat sencera. 
TEATRE LLIURE, DEL 10 AL 12 DE JULIOL

SORPRENENTS

•El carrer Franklin 
“La realitat s’entossudeix a assem-
blar-se a la ficció”, afirma Xavier Al-
bertí. Lluïsa Cunillé signa una tragi-
comèdia boja poblada de personat-
ges farsescos que ataca tots els prin-
cipis d’un “sistema que se’ns està 
menjant”, diu el director, Josep Ma-
ria Miró. I apunta: “¿Es pot fer hu-
mor dels desnonaments? Sempre es 
pot fer si al darrere hi ha intel·ligèn-
cia”. TNC, DEL 2 AL 19 DE JULIOL 

•Penso en Yu  
El pres polític xinès Yu Dongyue, 
que va passar 17 anys a la presó per 
haver tirat pintura vermella a un re-
trat de Mao i en va sortir amb una 
malaltia mental, va inspirar la cana-
denca Carole Fréchette per “parlar 
sobre el compromís” o directament 
“la implicació” indissociable del fet 
de viure, segons Toni Casares. SALA 
BECKETT, DE L’1 AL 26 DE JULIOL 

•La clausura del amor  
La condició és que una parella real 
protagonitzi l’obra. I s’hi atreveixen 
dos actors en estat de gràcia: Bárba-
ra Lennie i Israel Elejalde. L’autor 
i director francès Pascal Rambert 
dirigeix per última vegada –i per 
primera en castellà– el seu text més 
representat des d’Avinyó 2011. Una 
ruptura sentimental salvatge, un 
combat a mort. TEATRE LLIURE DE 
GRÀCIA, DEL 23 AL 26 DE JULIOL 

•Sócrates 
Duel de titans. Mario Gas escriu i di-
rigeix Josep Maria Pou en un mun-
tatge sobre el judici i la mort del fi-
lòsof. La premissa: condemnen un 
home per denunciar la corrupció i la 
superstició de la religió. TEATRE RO-
MEA, DEL 16 DE JULIOL AL 2 D’AGOST 

•Bluf   
La Calòrica i el tàndem Joan Yago - 
Israel Solà tornen al Grec amb el 
premi Quim Masó i un espectacle de 
vides creuades amb personatges de 
còmic que han perdut la il·lusió de 
camí a la maduresa. MERCAT DE LES 
FLORS, DEL 16 AL 19 DE JULIOL
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El Lliure busca dramaturg 
per al ‘Llibre de les bèsties’
Coincidint amb el 700 aniversari de la mort 
de Ramon Llull, el Teatre Lliure ha obert una 
convocatòria per a dramaturgs que facin 
l’adaptació teatral del Llibre de les bèsties de 
Ramon Llull per a joves. La proposta guanya-
dora es veurà en el marc de la programació El 
Lliure dels Nens la temporada 2016-2017.

La Llar del Llibre, 
premiada pels llibreters
El quart Memorial Pere Rodeja, iniciativa 
del Gremi de Llibreters de Catalunya, ha 
premiat Joan Fàbregues, de la Llar del Lli-
bre, per la seva “capacitat de continuïtat i re-
invenció comercial”, i Rosa Maria Piñol, de 
La Vanguardia, per “la llarga i consolidada 
trajectòria dedicada al periodisme cultural”.

•Neus Català. Un cel de plom  
Si l’any passat va ser el testimoni de 
Nadia Ghulam que va commoure el 
públic, aquest té tots els números de 
fer-ho l’actriu Mercè Arànega inter-
pretant el monòleg sobre la vida –i 
té 100 anys– de l’última supervivent 
dels camps nazis. “La Neus diu que 
no és una excepció, sinó el testimo-
ni de tantes i tantes dones”, explica 
el director Rafel Duran. SALA MUN-
TANER, DEL 2 AL 26 DE JULIOL 

•La nit d’Helver 
Una d’aquelles petites joies que han 
viatjat amb èxit per tot Europa. Una 
història d’intriga que mostra com la 
guerra s’infiltra a les cases, entre 
mare i fill. Una producció de la com-
panyia bosniana Kamerni Teatar 55 
estrenada el 2004 –anys després del 
setge de Sarajevo (1992-1996) du-
rant el qual van seguir fent teatre. 
TEATRE ROMEA, DEL 3 AL 5 DE JULIOL 

•The civil wars 
Un salafista belga se’n va a Síria a 
lluitar per un califat. Quatre perfor-
mers qüestionen l’essència d’Euro-
pa amb una conversa sobre les seves 
vides i afectes. Quina herència ens 
queda? Com es pot mantenir el con-
tinent unit en l’era del radicalisme? 
MERCAT FLORS, DEL 23 AL 25 DE JULIOL 

•Fuck-in-progress  
Fa anys que Jordi Cortés treballa 
amb persones amb diversitat física, 
sensorial o intel·lectual. En el nou es-
pectacle de teatre-dansa integrada 
busquen “la por i la intensitat”, diu, 
“la relació del cos amb altres cossos, 
la sexualitat, abandonar-se en un al-
tre i que et coneguin a tu”. MERCAT DE 
LES FLORS, DEL 3 AL 5 DE JULIOL 

•2015 com a possibilitat  
Adolescents de tres instituts de Bar-
celona s’han preparat per pujar a 
l’escenari a parlar d’ells, el seu barri, 
els seus somnis, què pensen, què es-
peren. Un projecte que el director 
Didier Ruiz i el coreògraf Tomeo 
Vergés han provat ja a París o Avi-
nyó. CCCB, DEL 9 AL 12 DE JULIOL
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Humor 
“El sexe 
tractat 
artísticament 
em fa 
bastanta 
gràcia”

“En l’univers musical d’Obeses  
no hi ha cap mena de limitació”

altres. Van ser dos mesos d’orques-
tració molt intensos, durant els 
quals vaig aprendre moltíssim.  

En el concert d’avui al Grec incor-
pores percussions. ¿Hi haurà 
també novetats en el repertori? 
Farem el mateix repertori que a 
L’Auditori, amb l’excepció d’alguna 
peça que interpretarem nosaltres; 
és possible que sigui la versió de 
Rosó que vam oferir en el disc de La 
Marató, però això serà no amb la 
banda sinó dins el petit espai d’Obe-
ses oferint temes nostres del nostre 
repertori antic.  

¿Les composicions del nou disc, 
Monstres i princeses, van néixer 
condicionades pel projecte amb la 
Banda Municipal? 
La idea d’Obeses 3D és anterior al 
disc, va néixer fa un any i mig. De to-
ta manera, vaig intentar que no 
afectés la composició del disc. Pots 
pensar que l’última peça, La llegen-
da de la rosa i el drac, l’he fet tenint 
en compte que hi hauria la possibi-

litat d’interpretar-la simfònica-
ment, però no. Vaig intentar que el 
disc fos essencialment Obeses, que 
no hi hagués cap element de conta-
minació, encara que fos positiva. 
Crec que va ser el gest més intel·li-
gent per no interferir en la música 
i que tingués la puresa que jo volia.  

Ja saps què és Obeses avui? 
Continuo pensant que a grans trets 
és un grup de música. Tothom pot 
considerar que el seu és un grup de 
música, però quan comences a de-
limitar aquesta música i a posar ca-
tegories que la fragmentin pots ar-
ribar a definicions més acurades del 
que és un grup de música, però en 
el cas d’Obeses t’has de quedar amb 
aquest titular: és un grup de música. 
La música és la disciplina artística 
que treballa amb el so, i en aquest 
cas també amb la paraula sonoritza-
da, i, per tant, la grandiositat 
d’aquesta disciplina permet que ens 
expressem amb tota la llibertat. En 
el nostre univers musical no hi ha 
cap mena de limitació.  

Però sí que hi ha constants que per-
meten identificar cada disc com un 
treball d’Obeses. 
Totalment. Hi ha una qüestió de ca-
ràcter personal i de gust. No m’agra-
da mostrar-me en les meves obres, i 
tinc cert anhel que siguin obres au-
tònomes, que no vagin enganxades 
a una persona, però involuntària-
ment hi ha la teva empremta com a 
creador, com a ésser humà.  

En el nou disc tornes a tractar el 
sexe amb humor. 
El sexe tractat artísticament em fa 
bastanta gràcia i, de fet, és un tema 
reiterat a Obeses, perquè em diver-
teixo moltíssim exposant-lo. En 
aquest cas hi ha també la voluntat 
del divertimento. A Obeses no sem-
pre hi ha aquesta qüestió de la trans-
cendència de l’obra, sí que hi és a ni-
vell global, però cadascun dels ele-
ments que formen aquesta gran 
obra pot tenir la llibertat que jo exi-
geixo als gèneres musicals. Per tant, 
les temàtiques també concorren en 
els episodis més diversos, i un 
d’aquests, i en què jo gaudeixo més 
com a creador, és el divertimento, pe-
ces gestades per al gaudi, per som-
riure amb la realitat humana.e

Obeses i la Banda Municipal de Bar-
celona van estrenar l’espectacle 
Obeses 3D a L’Auditori el 21 de maig. 
Avui el porten de franc a la plaça 
Margarida Xirgu com a part de la 
festa d’obertura del festival Grec, en 
què també actuaran Oques Grasses. 
“Hi haurà 69 músics dalt de l’esce-
nari”, precisa Arnau Tordera, veu, 
guitarrista i compositor d’Obeses.  

Què vas aprendre sobre la teva mú-
sica en el concert de L’Auditori? 
Vaig tenir la sort de tenir la certesa 
que el que havia fet estava funcio-
nant tal com ho havia imaginat. És a 
dir, tota la feina d’aprenentatge la 
vaig tenir fent els arranjaments. 
Quan fas un concert de més d’una 
hora per a banda simfònica, la quan-
titat de detallisme que pot aportar 
la partitura és brutal. Aporta unes 
possibilitats que no tens mai amb 
una formació de rock com som nos-
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