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tasiejar, inventar situacions,
bé que rere les ficcions i els
somnis aflora una realitat
marcada amb el ferro roent
de la violència domèstica.

Cadascuna construeix el
seu personatge amb un ver-

text estrenat de Joan Casas,
Elles mateixes, una peça
concebuda ex professo per
a aquests dos talents en flor,
que tant en el seu debut
com ara han dut a terme un
treball d’un potent magne-
tisme, amb un variat ventall
de registres i una frescor
poc habitual. Interpreten
dues germanes que espe-
ren dintre una habitació, i
ho aprofiten per jugar, fan-

Nines
De José Luis Prieto.
Versus Teatre .

Nines és un text per a
dues actrius, i el seu
autor i director ha

tingut la fortuna de trobar
amb dues intèrprets en
estat de gràcia. Berta Giraut
i Elisabet Vallès van formar
tàndem fa un parell d’anys
per posar en escena l’últim

Crítica teatre

Elles s’ho fan

FrancescMassip

sàtil joc corporal i una mati-
sada gestualitat, que va més
enllà de les respectives rè-
pliques. Berta assumeix la
germana emprenedora, en
el fons brutalment domina-
dora, que inconscientment
mimetitza el caràcter pa-
tern; Elisabet fa de germana
submisa, i no debades ens la
trobem a escena, abans de
començar, emmordassada,
fins que l’altra es dignarà

alliberar-la. Tot es juga en
aquest contrast de situaci-
ons antagòniques, on la clau
és la infelicitat, present tant
en les escenes més descor-
dadament còmiques, com
en les més dramàtiques.
L’autor se’n surt ben airós
en el registre humorístic,
però decau en el to agre-
dolç, quan prova d’explicar
els rerefons dolorosos que
els personatges arrosse-

guen. Juguen a casar-se, a
treballar de cambrera, a
preparar una festa, un ball,
una nit d’amor. Juguen a
morir-se, a evocar l’escola i
els riures en família. Desfi-
len, doncs, els arguments
essencials de la vida, amb
un caire absurd, fins i tot
grotesc, que rellueix en
mans d’aquest parell d’actri-
uasses que s’ho fan tot elles
mateixes. Paga la pena.

Les actrius tenen
molts registres
i una frescor poc
habituals

ElBAM
tornaals
orígens

Elnoudirectordel festivalbarceloní,
Albert Juncosa,apostapergrups
catalanspocconegutsperòdequalitat

Raquel Font
BARCELONA

Després de 16 edicions en
què el BAM (Barcelona
Acció Musical) no ha parat
de créixer en tots els sen-
tits, aquest any i de la mà
d’un nou director, Albert
Juncosa, el festival de mú-
sica independent barceloní
pren un nou rumb que su-
posa un retorn als seus orí-
gens, amb un cartell ple de
propostes poc conegudes
però de qualitat. “No és que
sigui més elitista però sí
més especialitzat”, assegu-
rava ahir Juncosa en la pre-
sentació del festival a la fà-
brica Damm, que una vega-
da més es convertirà en un
dels escenaris amb més
poder de convocatòria grà-
cies a les actuacions de
Mishima, Antònia Font i
Primal Scream.

Un dels objectius de la
nova programació del BAM
és, segons el delegat de Cul-
tura de l’Ajuntament de
Barcelona, Jordi Martí,
“ajudar els nous talents i
ajudar el públic a descobrir-
los”. Des del 18 al 24 de se-

tembre, un total de 78
grups actuaran en 13 esce-
naris repartits per tota la
ciutat. Tot i que s’ha fet una
aposta clara pels artistes
catalans, especialment bar-
celonins, (Facto Delafé,
(lo:muêso), La Kinky Beat,
Che Sudaka, Le Petit
Ramon, La Casa Azul...),
també hi haurà una impor-
tant representació de ban-
des d’arreu del món (The

Automatic, Syd Matters,
Asa, Rocky Votolato,
Richie Hawtin...) i de la
resta de l’Estat (Siniestro
Total, Russian Red, Vetus-
ta Moral, Krakovia...).

Més novetats que ha in-
troduït el nou director:
d’una banda els escenaris
deixaran de ser temàtics; i
de l’altra, per “descentralit-
zar el festival i arribar a
més barris”, s’han incorpo-
rat nous espais, com la
Fabra i Coats i sales de mú-
sica en viu tan representa-
tives com l’Apolo, Bikini i
Sidecar.

També hi haurà escena-
ris nous per a la programa-
ció musical de la Mercè,
fora del BAM, com el Parc
de la Ciutadella, el passeig
Lluís Companys i el moll
Barcelona, que acolliran els
concerts “més populars i
massius”. Destaca la Nit
Galàctica de Sisa –el prego-
ner d’aquest any– a la plaça
Catalunya, acompanyat
d’Antònia Font i Pascal Co-
melade. I com sempre el
Fòrum acollirà els més me-
diàtics: La Unión, La Guar-
dia, Melendi i Chenoa. ■

1. La Nit Galàctica
de Sisa és un dels
plats forts de la
Mercè 2008 ■ JORDI
SOTERAS
2. Els britànics
Primal Scream
seran un dels
protagonistes a la
fàbrica Damm ■ BAM
3. El grup de
Premià (lo:muêso)
és només una mostra
de la forta aposta
pels grups catalans
que fa el BAM aquest
any ■ BAM

LaNitGalàctica
deJaumeSisaa
laplaça
Catalunyaésun
delsplats forts
delaMercè2008
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