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Lloc i data:L’Auditori
(10/IV/2016)

JORGE DE PERSIA

És difícil escrutar els camins de
la nova creació musical, sobretot
quan es llegeixen prèviament les
intencions i els plantejaments i
mètodes de cada compositor. Ca

dascú estableix les seves referèn
cies en un univers de possibili
tats que van des del so en si ma
teix fins a la manera
d’interpretar o de llegir una par
titura, sempre diferenciantse de
la gran tradició establerta. En
aquesta proposta el grup Cros
singlines (aquesta vegada 8 mú
sics), que treballa sistemàtica
ment amb aquests repertoris
nous, a tall d’ensemble variable,
promovent estrenes, va interpre
tar petites obres de cinc compo

sitors joves amb treballe que es
desenvolupa en diferents àmbits
europeus. I en aquest punt la crí
tica entra en un terreny complex
en què resulta difícil establir opi
nió –només reflexió– en relació
amb aquestes petites obres que,
tot i això, deixen entreveure en
conjunt una afició pels petits for
mats, per la claredat, en una
gammaque va des de la valoració
del silenci fins a la potència acús
tica. En aquest últim aspecte va
resultar molt interessant sentir
Superimpose III – Infinite Jest,
d’Alexander Schubert, que con
juga una nova manera d’establir
la interrelació entre saxo, guitar
ra elèctrica, percussió i electrò

nica, a través de signes en movi
ment que els intèrprets llegeixen
enunapantalla. És curiós consta
tar que en la creació contempo
rània s’utilitzamolt poc la guitar
ra elèctrica, que ofereix una
atractiva gamma de possibilitats,
i sobretot en aquest cas per la se
va projecció acústica, que en
aquesta obra és un tret impor
tant. Hi ha un altre extrem per
utilitzar el particular timbre
d’aquest instrument, i ho vam
sentir en dues petites peces (Mo
notype #1 i 2) de Pedro Álvarez,
potser la mostra de més sensibi
litat del programa, escrites en
forma de calidoscopi subtil al
qual suma veu de llarg alè i flau

ta, unminimalisme escrit de ma
nera puntillista, amb una formi
dable feina de color i fins i tot
d’expressió. La peça d’estrena
absoluta, Saüle III, de Vegard
Faegri, que va obrir el programa
explora –aquesta vegada amb pi
ano, saxo i percussió, amb una
concepció vertical i compassada,
i algun toc de ressonància har
mònica– el silenci. I finalment
Small Atlas, de Chris Swithin
bank, escrita de manera lineal,
pausada, encara que amb relleus
expressius ben manifestat en la
veu. Va semblar unmolt bon tre
ball del grup, responsable en la
interpretació, amb un resultant
grat per a l’espectador.

CRÍT ICA DE MÚSICA CONTEMPORÀNIA

ElLliure s’endinsa en l’esclavitudque
causenels somnis amb ‘Sota la ciutat’
Després de l’èxit de ‘La pols’, Llàtzer Garcia crea una obra de somiadors derrotats

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Personatges plens de somnis, ob
sessionats però incapaços d’avan
çar realment, protagonitzen Sota
la ciutat, la nova obra del drama
turg i director Llàtzer Garcia (Gi
rona, 1981) amb la companyia Ar
càdia després del gran èxit del seu
muntatge anterior,La pols, repre
sentat aquests mesos passats a
Madrid amb el títol de Cenizas i
del qual, amés amés, ara s’ha aca
bat una pel∙lícula que s’estrenarà
al Festival de Cinema de Màlaga.
Lapolsésunaobraqueretratados
germans després de saber que el
seu pare hamort. Les paraules de
tancament són “Avançar, avançar
sempre”, i han servit d’inspiració
per a Sota la ciutat, una obra de
personatges esclavitzats pels seus
somnis i les seves ambicions que
des dedemàes representa al Lliu
re de Montjuïc, després d’estre
narsealFestivalTemporadaAlta.
“Són gent que intenta avançar,

avançar, però no ho aconsegueix.
Peravançar, intentadonarunsen
tit extraordinari a la seva vida,
buscar una vida que transcendei
xi. Tenen voluntat de ser alguna
cosa, fer alguna cosa, deixar em
premta en algun lloc, però s’equi
voquen, no els funciona”, explica
Garcia, que explica que les seves
dues inspiracions per a l’obra han
estat la novel∙la Revolutionary ro
ad,deRichardYates,portadaalci
nema amb Leonardo DiCaprio i
Kate Winslet, i el director de tea
tre jadesaparegutJordiMesalles.
Revolutionaryroadparla, recor

da,“d’unaparellaencrisiperl’am
bient que els envolta i que pensen
que per ser feliços han de canviar
de lloc, anar a París, tot i que nohi
arribenmai”.“Joheescritunahis
tòria sobre aquesta classe de per
sonatges,peròqueaquestavegada
síquearribenal llocdelseusomni.
Són gent insatisfeta en un entorn
provinciàquevaaBarcelona.Gent
quedecideixtrencarambelllocon
viu,elsconeguts, lafeina...Alaciu

tat agafaran feines demitja jorna
da, precàries, per fer el que volen,
ser actriu i escriptor. I veiem què
passaalajungladelaciutat.Resul
tarà que no són tan importants els
llocscomellsmateixos”,destaca.
Però, arribats a aquest punt, ex

plica Garcia, va topar amb una al
tra història que fa temps que volia
explicar: la de Narcís Munt, un

gran director de teatre caigut en
desgràciaper al qual s’inspira “va
gamentenJordiMesalles,unpro
fessor que emva fascinar”. “No és
ell, peròhiha algunacosade la se
va manera de pensar i del que li
passava, la figura del maleït”, diu.

D’aquesta manera, a l’obra hi ha
unsartistes aspirants, unaltreque
ja torna i també una artista polifa
cèticamoltreconegudaigranrela
cionspúbliquesenelpuntàlgidde
la fama. I una jove que no aspira s
res, amb una vida simple que es
veudavantdetotsaquestssomnis.
Són uns somnis que no arriben.

“Laparàlisi era el títol inicial, per
què tots aquests personatges te
nen ganes de fer coses però hi ha
alguna cosa que els paralitza i no
aconsegueixen avançar”, diu l’au
tor i director. Per Albert Pérez,
que encarna el director vingut a
menys, “Sota la ciutat parla de la
societatonsom,enquèhemdeser
els números u, formidables, gla
murosos, fantàstics.Lapressióex
terna de perseguir somnis que no
sónnostresenspotportaraunlloc
queensofega”.PerGarcia, d’algu
namanera l’obraésunelogidel fet
de“nosermésquemassa,uname
diocritat entesa no com una cosa
pejorativa”,uncant“noasergrans
homes, sinópetits”.c

L’autor i director
s’ha inspirat en
‘Revolutionary road’
i en el desaparegut
JordiMesalles

ALBA LAJARÍN

Oriol Casals, Marta Aran i Laura López en una escena de Sota la ciutat

ElMercat
de les Flors
dedica un
cicle al circ
més actual
J. BARRANCO Barcelona

Torna el circ més rabiosament
actual alMercat de les Flors. Les
últimestendènciescircensestor
nendesdedemàifinsal’1demaig
amb el cicle Circ d’Ara Mateix,
queesvacelebrarperprimercop
fadosanys iquearaarribaperse
goncopambalgunscanvis. Iamb
grans espectacles. El director del
MercatdelesFlors,FrancescCa
sadesús –que explica que el pro
grama s’ha elaborat en diàleg
continu amb el sector del circ–,
assenyala que fa dos anys es va
optarpermostrarsobretot l’indi
vidu, l’artista, sol a la pista, en es
pais circulars amb el seu propi
univers, mentre que ara sobretot
esmostren treballs de grup. I si a
l’edició anterior hi havia artistes
de llarga trajectòria, ara han triat
generacionsmés joves.
I amés elMercat s’ha llançat a

coproduirdosdelsespectaclesde
més tirada, que es veuran el cap
de setmanadel 22 al 24d’abril: el
nou espectacle de la companyia
CircEia,InTarsi, i lanovacreació
de Quim Girón i el grup Animal
Religion, Sapiens zoo. InTarsi, la
nova proposta d’Eia després de
l’exitosa i premiada Capas, té un
fort element acrobàtic i parla de
les relacions i l’encaix que té ca
dascúenelseuentorn.Perlaseva
banda,Sapienszoorecreaunaga
leria de personatges misteriosos
en un muntatge que torna a ex
plorar el temade l’animalitat hu
mana, la part més instintiva que
portemdins.
La inauguraciódelcicle,demà,

aniràacàrrecde l’aclamatespec
tacle francès Le vide (El buit), en
quèelprotagonista se la jugasus
pès d’una corda per reflexionar
sobre l’absurditat i el risc amb el
llibre El mite de Sísif, de Camus,
com a referent. Per la seva part,
l’italià resident a Brussel∙les
Claudio Stellato tancarà el mini
festival amb La cosa, un especta
cle gairebé escultòric ambmolta
fustaqueabordatemescomlaco
operació, la competició, la confi
ançai laviolència.Amés,totelci
cle estarà esquitxatdepeces cur
tesdecircgratuïtesalvestíbuldel
Mercat.c


