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Primera fila    icult
La cita cultural de l’estiu a Barcelona

MARTA CERVERA
BARCELONA 

El Grec va obrir ahir la se-
va programació de paga-
ment amb Vorònia, un es-
pectacle de dansa sobre 

el mal a càrrec de la companyia bar-
celonina La Veronal. Els aplaudi-
ments de la grada al final van sonar 
a glòria per a Marcos Morau, direc-
tor i coreògraf de la peça, que va sor-
tir a saludar juntament amb la resta 
de l’equip amb un enorme somriu-
re després d’haver superat el repte 
d’estrenar una obra de creació tan 
ambiciosa. Ambiciosa no solament 
pel tema tractat, el mal, sinó per la 
quantitat d’intèrprets en escena: 
vuit ballarins de gran nivell, un can-
tant i una desena d’actors. 
 Entre el públic, la inauguració 
va reunir tant els representants de 
l’equip sortint de l’Ajuntament, res-
ponsables d’aquesta edició del fes-

‘Vorònia’ 
atrapa el

Grec
tival d’estiu, com els nous inqui-
lins del consistori. Ada Colau, que 
el dia abans va assistir al concert po-
pular pre-Grec, va debutar com a al-
caldessa a l’amfiteatre al costat del 
tinent d’alcalde Gerardo Pisarello. 
També Berta Sureda, nova comissi-
onada de Cultura, va ocupar les pri-
meres files. Molt a prop seu hi havia 
l’exalcalde Xavier Trias i l’exregidor 
de Cultura Jaume Ciurana. Tampoc 
hi va faltar el conseller de Cultura, 
Ferran Mascarell, així com nombro-
sos representants del món cultural. 
Com Cesc Casadesús, responsable 
del Mercat de les Flors; l’actor Juan-
jo Puigcorbé i les actrius Carme San-
sa i Laia Marull; la directora Carme 
Portaceli, Lluís Pasqual , director del 
Teatre Lliure, i Daniel Martínez, des-
tacat empresari del teatre privat. 
Tampoc hi van faltar coreògrafs com 
Cesc Gelabert, que ja va passar per la 
inauguració d’un Grec, i Toni Mira. 

la Veronal va sorprendre amb un 
ambiciós muntatge amb 8 ballarins,  
un cantant i una desena d’actors

 Vorònia va sorprendre des del 
principi l’amfiteatre, ja que l’ac-
ció en escena va començar molt 
abans que sonés el timbre que avi-
sa els espectadors minuts abans de 
la funció. L’escenari, dominat per 
una estructura rectangular tapada 
amb asèptiques cortines grises, va 
començar a poblar-se de personal 
de neteja amb uniforme blanc que 
treballava a consciència. Al centre, 
mirant fixament el públic, desta-
cava la figura d’un nen vestit de ne-
gre i blanc –Gregori Mach, que als 
seus 11 anys va fer un gran debut– 
que es mantenia dret al semicercle 
central.  

JULIO CARBÓ

El Teatre Grec, ahir, 
durant l’estrena
de ‘Vorònia’, de
La Veronal.

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

–A Bangkok, premi SGAE de Teatre 
2013, vostè apareix amb un bitllet 
cap a Tailàndia en un aeroport buit, 

L’entranyable veí de ‘Solas’ estrena 
a La Villarroel ‘Bangkok’, un ‘thriller’ 
polític d’Antonio Morcillo que coprotago-
nitza juntament amb Dafnis Balduz.  

carlos Álvarez-Nóvoa
Actor

EN 3 MiNutS

  

«La biologia humana és d’esquerres» 
abandonat. Només queda un vigi-
lant de seguretat (Balduz). ¿Què ex-
plica l’obra?  
–És una comèdia política, amb un 
humor negre, sardònic, que està 
molt relacionada amb el que està 
succeint avui al món, a Grècia. Anto-
nio Morcillo va ser un visionari per-
què quan la va escriure ni tan sols co-
neixia Pablo Iglesias i Podem. Va an-
ticipar el canvi polític. És una obra 
molt interessant que haurien de 
veure els polítics perquè planteja de 
forma contundent les actituds, por-
tades a l’extrem, a les quals poden 
arribar les persones per l’atipament 
per tot el que està passant. 

–L’autor ho defineix com un «thri-
ller polític», amb una clara crítica a la 
megalomania constructiva. 
–Sí, al malbaratament garrafal, 
d’aquí ve aquell aeroport buit, on 
es troben dos personatges amb ac-
tituds oposades. El meu és un pobre 
home escèptic mentre que el vigi-
lant està esperançat amb el canvi i 
la lluita. Però els rols aniran variant. 
El meu personatge anirà evolucio-
nant. Amaga moltes coses. 

–¿Què fa un vigilant en un aeroport 
buit?
–Té cura dels falcons, que es mengen 
els sisons, uns ocellets molt perillo-
sos per al trànsit aeri. És una metà-
fora del depredador davant la presa. 
Aquesta imatge recorre l’obra que, 
encara que succeeix en un plànol de 
realitat, conté bombolles que s’acos-
ten a l’onirisme, la irrealitat. Il·lustra 33 Álvarez-Nóvoa, a ‘Bangkok’, fins al 2 d’agost a La Villarroel.

 

‘UN CEL DE PLOM’
J Mercè Arànega rendeix tribut a  
Neus Català, lluitadora antifeixista 
que va sobreviure a l’horror als 
camps d’extermini nazis. La seva 
història, novel·lada per Carme 
Martí, és a La Muntaner fins al 26 
de juliol.

‘PREMIS I CÀSTIGS’
J La companyia T de Teatre 
col·labora amb l’autor i director 

HOMENATGE A NEUS CATALÀ

A PARTIR D’AVUI

argentí de referència, Ciro Zorzoli. 
El text explora els mecanismes de 
la representació teatral. Teatre 
Lliure de Montjuïc. Només fins 
diumenge.

AQUEST LLOC ENTRE...
J Bea Fernández proposa tres 
coreografies per a dos intèrprets. 
Innovadora proposta al voltant del 
significat del cos. Antic Teatre. 
Fins al diumenge.


