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Avui, a les 17.30 h   

Festival Grec

Queco Novell fa el salt al
teatre dramàtic. Ho fa a
partir d’un text de Davide
Carnevali, Confessió d’un
expresident (Club Capitol
fins al 31 de juliol). S’allu-
nya tant com pot de la sàti-
ra, de caricaturitzar cap
president, i distanciar-se
així de les seves màscares
del Polònia. Aquest expre-
sident confessa el cinisme
de 8 anys al poder. Vol re-
dimir-se davant del públic
després d’haver enviat el
seu país al llindar de la cri-
si. Podria ser Zapatero o
Rajoy, però també Berlus-
coni o Menem. Els meca-
nismes són mimètics.

Què ha de fer un presi-
dent quan ha abandonat el

poder? El que apareix en
escena procura redimir-se
i passa a ser el primer pre-
sident que es confessa en
públic. Més que un mee-
ting clàssic, té un cert aire
de conferència d’autoaju-
da, de saber reconèixer els
seus errors en la vida pú-
blica (de la privada, no en
transcendeix res, se la re-
serva íntima el personat-
ge).

Carnevali, un drama-
turg contemporani resi-
dent a Barcelona, va es-
criure aquesta peça a par-
tir dels escàndols de Ber-
lusconi però emmirallant-
se amb Menem. En la po-
sada en escena d’aquesta
nova producció de La Bru-
tal, s’ha optat per evitar
que el personatge prengui
tics de cap expresident co-
negut. Perquè la peça de-
mostra com la política sap
esprémer, al màxim, la
manipulació del llenguat-
ge per a benefici propi. ■

De la sàtira
al cinisme

J.B.
BARCELONA

Queco Novell salta al
teatre dramàtic amb
‘Confessió d’un
expresident’

L’actor Queco Novell és fins al dia 31, al Club Capitol, un
expresident que es confessa ■ FELIPE MENAFora de l’esclat mediàtic,

aquesta setmana el Grec
munta una nova edició de
l’Ipam (International Per-
forming Arts Meeting),
una plataforma des d’on es
plantegen coproduccions
internacionals conjuntes i
s’ensenyen produccions
catalanes amb llenguatge
renovador a programa-
dors internacionals. Per
això, coincideixen aquests
dies tres propostes amb el
denominador comú de vo-
ler tenir l’atenció de l’esce-
na internacional.

L’Agrupación Señor
Serrano arrenca, de fet,
amb Birdie, una peça que
fa una reflexió sobre les
migracions dels ocells. Els
humans també es mouen
per necessitats: els sirians
fugen de la guerra; els ca-
talans busquen sostenibi-
litat econòmica a Europa.
De fons, l’amenaça invisi-
ble del film Els ocells
(1963) d’Alfred Hitchcock
i una fotografia en què es
mostra el contrast dels im-
migrants que salten la tan-
ca d’Almeria per accedir a
un camp de golf. Es podrà
veure avui, demà i diven-
dres a la sala Hiroshima.

La Sociedad Doctor
Alonso signa fins dissabte
al Museu d’Arqueologia un
altre exemple de copro-
ducció. Y los huesos habla-
ron parteix del seu treball

de corografia (excavar en
el significat d’una paraula
amb un grup de persones)
per generar un text en el
qual es fa una reivindica-

ció per dignificar les perso-
nes enterrades a les cune-
tes de les carreteres. Si-
guin les víctimes de la
Guerra Civil de fa dècades,
o la dels assassinats re-
centment per l’Estat i les
màfies al Mèxic d’avui. A la
performance, amb exposi-
ció d’ossos d’animals in-
closa, s’inclou la participa-
ció d’un arqueòleg foren-
se. Ja tenen prevista una
segona versió per a Mèxic.

Finalment, una propos-
ta de nous formats d’òpera
composada entre mem-
bres de l’òpera de butxaca

de Barcelona i el Neoköll-
ner Oper de Berlín. És un
treball sense més fil narra-
tiu que la música de Beet-
hoven i uns formats d’es-
cenes que es van encade-
nant. Oficina per a una vi-
da postidèntica reflexio-
na sobre la identitat en el
món occidental actual. La
tecnologia que aparent-
ment aporta tanta lliber-
tat en realitat esdevé una
forma de controlar cada
usuari. La peça s’acomia-
da avui al Mercat de les
Flors i ja té un mes de fun-
cions previstes a Berlín. ■

Teatre que emigra
Agrupación Sr. Serrano, Sociedad Dr. Alonso i Òpera
de Butxaca carreguen contra la societat occidental

J. Bordes
BARCELONA

Àlex Serrano gravant els 2.000 animals protagonistes de la nova producció, ‘Birdie’, que es
pot veure a la sala Hiroshima ■ AGRUPACIÓN SEÑOR SERRANO

Sociedad Doctor
Alonso
reivindica
atenció dels
cossos enterrats
a les cunetes


