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reda, anunciada tot just fa sis dies, 
diu que encara no està nomenada 
però sí molt “il·lusionada, mirant-
ho tot”. “Aquesta és la part més 
agradable de la feina”, admet Colau, 
que reconeix que fins ara ha vingut 
poc al Grec, per falta de temps. 

Potser per això el seu equip li ha 
passat al davant i li ha evitat la imat-
ge, potser incòmoda, d’haver de seu-
re al tron presidencial de pedra situ-
at a primera fila. Protocol l’ha deixat 
buida. Quan se li demana si hi seurà, 
Colau diu que preferiria estar “en 
peu d’igualtat, sense trons” però 
“que això no sigui una falta de res-
pecte a les tradicions”, adverteix. I 
hi afegeix el seu parenostre: “Ho 
haurem de consensuar”. Quan ens 
separem, demana als seus col·labo-
radors què passa amb el tron.  

Arriba arran d’escenari, saluda 
Mascarell amb gest incòmode i dis-
tant, i s’intercanvien unes frases im-
perceptibles perquè hi ha actors que 
fan neteja a escena; Colau diu “ei” a 

Jaume Asens i Gala Pin –tots tres i 
Gerardo Pisarello han vingut sense 
parella, la resta amb– i apareixen 
Xavier Trias i Jaume Collboni a sa-
ludar. S’apaguen els llums. El tron 
queda buit... i tants que el festegen.  

El mal és aquí 
La Veronal, companyia establerta 
a Barcelona que dirigeix Marcos 
Morau, era l’encarregada del tràn-
gol de l’obertura teatral de la nit. El 
títol i el tema de l’obra (Vorònia i el 
mal) no feien preveure lleugeresa 
ni somriures a platea. I així va ser. 
Morau va fer poc cas al director del 
Mercat de les Flors quan li dema-
nava “una mica de pa i circ” per al 
gran públic. No ha cedit terreny, ni 
ha mastegat l’abstracció de la seva 
dansa, ni ha alleugerit la profundi-
tat simbòlica de la dramatúrgia. 
Però la proposta multidisciplinà-
ria, amb una vintena d’intèrprets 
(vuit ballarins de la companyia), va 
omplir amb majestuositat, intel·li-
gència, bellesa i algunes imatges 
potents i evocadores l’imponent 
amfiteatre grec.  

El primer impacte, el gran foc 
que crema la muntanya i es menja 

un nen, a qui veiem néixer en un 
quiròfan i després observem dins 
d’una capsa de vidre, aïllat dels in-
sectes exteriors que s’hi acosten 
com a la mel. “Damos vueltas en la 
noche y somos devorados por el fue-
go”, es pot llegir en un dels pocs 
textos de l’espectacle. Apareix un 
capellà i els seus acòlits, i les seves 
pregàries s’acabaran barrejant 
amb els ballarins; la dansa regala 
els moments més rodons.  

Un altre impacte: un mur de cor-
tines cau darrere de dos gossos i un 
nen –símbols de la bondat per natu-
ralesa– i apareix un altar que és al-
hora un ascensor, que se suposa que 
condueix cap al cel o l’infern; la re-
ligió i el seu monopoli del judici mo-
ral. És llavors quan s’escenifica un 
sopar d’aquells “dónde se diseñan las 
guerras y se programa el hambre”. La 
platea del Grec en un dia de funció 
oficial, confrontada a una cimera de 
gent poderosa. El mal és aquí, ve a 
dir Morau, mentre sona Nabucco de 
Verdi. Tres capellans s’afegeixen al 
sopar, figures de les religions mono-
teistes. Al final, tots s’encaren al pú-
blic. S’acosten. Són aquí. Els aplau-
diments van ser generosos.e

01. Ada Colau 
no va voler 
seure al tron  
de pedra de la 
primera fila del 
Grec i va 
quedar buit, 
entre ella i 
Jaume Asens.  
02. La Veronal 
va estrenar 
Vorònia. 
 CRISTINA CALDERER

Una inauguració  
del Grec sense  
alcalde al tron 

La dansa simbòlica de La Veronal supera  
la prova d’obrir el festival a l’amfiteatre

ARTS ESCÈNIQUES

Simon Halsey substituirà Josep Vila als cors de l’Orfeó Català 
portes”, afegia Joan Oller, director 
del centre.  

La primera opció de la llista va 
ser Halsey, una oferta que va po-
der acceptar perquè coincidia 
amb el seu adéu del prestigi-
ós Cor de la Ràdio de Berlín 
(2001-2015). Tot i això, com-
paginarà la feina a Barcelona 
amb la titularitat del cor de 
l’Orquestra Simfònica de Lon-
dres i altres compromisos. Hal-
sey ha garantit 15 setmanes de fei-
na a l’any al Palau durant els prò-
xims 3 anys, amb opció a ampliar-ho 
a cinc. Així, prendrà més protagonis-
me el director adjunt, que continua-
rà sent Pablo Larraz, i s’ampliarà el 
nombre de directors convidats.  

Oller defensa Simon Halsey com 
“un repte” per al Palau, perquè su-

posa un “canvi de model” i per-
què hi dirigirà projectes inno-

vadors com els que ha fet amb 
Sasha Waltz o Peter Sellars. 
També va subratllar que 
l’anglès entén la idiosincrà-
sia de l’Orfeó Català i va de-

mostrar la seva empatia amb 
el cor quan va venir a preparar 

l’actuació amb Simon Rattle i la 
Filharmònica de Berlín.  
Just abans d’obrir la temporada 

2015-2016 amb Daniel Barenboim i 
la Staatskapelle de Berlín, el Palau 
de la Música Catalana també va fer 
públiques ahir les xifres de l’exer-
cici 2014. En tots els capítols pre-

Simon Halsey 
dirigirà el Cor 
de Cambra i 
l’Orfeó. INTERMUSICA

MÚSICA

Després de 18 anys al capdavant de 
l’Orfeó Català i de 5 com a director del 
Cor de Cambra del Palau de la Músi-
ca, Josep Vila serà substituït la tem-
porada 2016-2017 per l’anglès Simon 
Halsey. La direcció del centre creu 
“convenient” el relleu donat el “natu-
ral desgast que suposa qualsevol lide-
ratge”, explicava ahir la presidenta de 
la Fundació Orfeó Català - Palau de la 
Música Catalana, Mariona Carulla. 
Amb aquesta decisió “s’ha prioritzat 
la progressió artística del cor”, però 
també un nom que tingui “prestigi i 
contactes internacionals, que obrin 
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La inauguració del Grec a 
l’amfiteatre de Montjuïc 
sempre té aquell punt de 
ritual social estiuenc que 
fa que gairebé es barregin 

les edicions (i ja en porten 39). 
Aquest és un any de canvi de cares 
a les primeres files, i tothom allar-
garà la vista per veure com queden 
situades les butaques, però l’encant 
essencial del lloc és immutable, per-
què resideix en les pedres, les flors 
i les vistes. I la brisa d’estiu. “Això 
del Grec és d’una continuïtat extre-
ma. Les escales sempre són les ma-
teixes”, afirma el conseller Ferran 
Mascarell, màxima institució cultu-
ral del país, en el moment d’entrar. 
Assegura que recorda totes les edi-
cions des del 1985, quan va comen-
çar a treballar a l’Ajuntament.  

N’hi ha uns quants, de repetidors. 
Mentre representants institucio-
nals, artistes amb la parella, polítics 
sense corbata i teatrers il·lusionats 
per veure La Veronal –sí, n’hi ha que 
han pagat– fan temps als jardins del 
Grec, on aquest any han aparcat els 
food trucks de Sagardi per intentar 
remuntar l’oferta gastronòmica del 
festival, arriba com un eixam d’abe-
lles l’equip de govern de l’Ajunta-
ment arrossegant Ada Colau, a qui 
aturen cada dos per tres –almenys 
avui no li toca fer-se selfies, com a 
la inauguració popular–. La futura 
comissionada de Cultura, Berta Su-

BARCELONA
LAURA SERRA

01 

02 

senta índex positius: han incremen-
tat el públic de la programació prò-
pia un 16% (amb un total de 183.184 
assistents a 322 concerts), el nom-
bre de visites turístiques ha aug-
mentat un 8% (183.533 persones) i 
en total han passat 565.562 perso-
nes pel centre (un 16% més). També 
el pressupost es va tancar amb su-
peràvit, si bé amb les amortitzaci-
ons i les despeses derivades del pro-
cés contra els exgestors del teatre es 
van desquadrar lleugerament.  

El 2015 el pressupost es mantin-
drà en uns 12,5 milions d’euros. A 
banda, aquest any invertiran 1,3 mili-
ons en la insonorització i rehabilita-
ció de la sala (els tres anys anteriors 
hi han destinat 1,5 milions).e 


