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És bonica o lletja? Seductora o repel·lent? Jove o vella? Passiva o
agressiva? Aixòmateix es preguntava fa pocsmesos Ben Brantley,
el cèlebre crític teatral de ‘The New York Times’, davant la presència
de Silvia Calderoni, protagonista única d’un espectacle –el nou de la
sempre experimental i sempre estimulant companyiaMotus– que,
d’altra banda, li havia produït un impacte evident. Un espectacle que
gira al voltant d’aquestes fronteres entre els gèneres que els guardians
de l’ordre i la moral havien volgut transformar en infranquejables,
però que l’empenta donada per la vida real està fent cada copmés
difuses. I, com amostra d’aquesta necessària vulnerabilitat de les
fronteres (les de gènere, però també les altres), aquí tenim la Silvia,
presència andrògena ben coneguda pels espectadors del Grec, gràcies
a visites anteriors de la companyia, i erigida, en aquest cas, en prota-
gonista absoluta. Tant, quementre ens submergeix en un escenari ple
d’imatges videogràfiques i en el qual també s’encarregarà d’exercir de
DJ (The Smiths, REM i VampireWeekend formen part dels seus gustos
personals), ensmostrarà de quinamanera els textos escrits per altres
autors coincideixen amb la seva pròpia autobiografia. DIR.: ENRICO
CASAGRANDE I DANIELA NICOLÓ. CIA. MOTUS. INT.: SILVIA CALDERONI.
LLOC: MERCAT DE LES FLORS. PLAÇA DE MARGARIDA XIRGU, 1. METRO:
POBLE SEC (L3). TEL. 932 562 600. 20 I 21/7. PREU: 20€. HORARI:
20H.• Barcelona.cat/grec

+ GREC
Jordi Casanovas ha agafat gust a això del teatre document,
que es construeix seguint fil per randa interrogatoris reals.
Ho va demostrar amb ‘Ruz-Bárcenas’. I ho reafirma amb ‘Port
Arthur’ (FINS AL 24/7. CCCB), un espectacle en què passarem de la
corrupció política amb grans noms propis, al crim comès per un
personatge anònim que no recorda res de la seva acció criminal.
Potser per fer memòria, cal recórrer a un xaman ben ensinistrat
que sàpiga introduir-nos en els rituals de neteja. Un xaman com
ara aquest amb qui la Fundación Collado Van Hoestenberghe de
‘Si sabes lo que hay’ (FINS AL 17/7. ARTS SANTA MÒNICA) pretén
revelar-nos els misteris del ‘realisticisme’, un nou gènere que
s’han inventat fent ús del seu sempre radical sentit de l’humor.
Tampoc li falta humor a la dansa de la Cia. Mar Gómez quan ens
descriu el paradís calcat al món en què ara vivim, en el qual té
lloc ‘Así en la Tierra como en el cielo’ (21 I 22/7. MERCAT DE LES
FLORS). • Barcelona.cat/grec

+ estrenes

Q
U
ÈF
EM

15
/0
7/
20
16

16

Silvia Calderoni a l’espectacle deMotus. FOTO: ILENIA CALEO

1927: aquest és l’any en què
el cinema va començar a par-
lar (i, especialment, a can-
tar) amb l’estrena de The Ja-
zz Singer. I, no per casualitat,
aquest és l’any que ha adop-
tat com a nom la companyia
1927, la insòlita formació bri-
tànica que fa una dècada que
triomfa gràcies a uns espec-
tacles en què conviuen la seva
admiració per l’estètica i els
clàssics del cinema silent, i
la seva fascinació per aquell
cabaret berlinès dels bojos
anys vint pel qual es movien
també un bon grapat dels ar-
tistes alemanys més trenca-
dors del moment.
Al món de 1927, l’animació i

els intèrprets reals conviuen
tota l’estona, mitjançant una
logística complexa que, com

indica Suzanne Andrade (co-
fundadora de la companyia),
integra la imatge filmada a
l’acció d’unamanera ben di-
ferent de com s’havia vist fins
ara. Tot plegat, segons afirma
Andrade, per aconseguir cre-
ar unes atmosferes capaces de
fer-nos sentir que ens hem fi-
cat dins d’un somni... que pot-
ser també és unmalson.

La ‘vamp’, el vampir
i el geni còmic
Dit això, no és estrany que

RAMON OLIVER

‘LA FLAUTAMÀGICA’ ES FICA EN UNMÓN

CABARETER PLE DE SORPRESES ESCÈNIQUES

Mozart es
quedamut

LA FLAUTA MÀGICA (DIE ZAUBERFLÖTE)

DE W.A. MOZART. LLIBRET: EMANUEL SCHIKANEDER. DIR. MUSICAL: HENRIK
NÁNÁSI. DIR. D’ESCENA: SUZANNE ANDRADE I BARRIE KOSKY. VIDEOCREACIÓ:
PAUL BARRIT. KOMISCHE OPER BERLIN. INT.: DIMITRY IVASHCHENKO, ALLAN
CLAYTON, OLGA PUDOVA, MAUREEN MCKAY, JULIA GIEBEL, DOMINIK KÖNINGER,
PETER RENZ. LLOC: GRAN TEATRE DEL LICEU. LA RAMBLA, 51. METRO: LICEU (L3).
TEL. 934 859 900. DATA: 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 I 28/7. PREU: 11-286 €.

HORARI: 20H; 23/7, A LES 18H; 24/7, A LES 17H.• Liceubarcelona.cat

Les dames d’honor de la Reina de la Nit s’introdueixen en el món animat de la companyia 1927. FOTO: IKOFREESE/DRAMA-BERLIN.

Barry Kosky –el prestigi-
ós director d’òpera australià
que es defineix a ell mateix
com “un cangur gai i jueu”
i que també sent feblesa pel
món del music-hall i d’aquell
cinema que encara no havia
après a parlar– trobés que la
gent de 1927 era la gent ideal
per explicar, com mai s’ha-
via fet, el preciós conte ope-
rístic d’Amadeus. Un conte
que, tal com ho veu Kosky
(actual director de la Ko-
mische Oper), és massa he-
terogeni per limitar-lo a una
única interpretació.
Així, doncs, ja podeu obli-

dar buscar-li significacions
maçòniques. I deixeu-vos ar-
rossegar per la màgia d’un
viatge musical i visual que
promet ser hipnòtic. I en
el qual el malvat Monostatos
potser s’assembla una mica al
vampir Nosferatu, la prin-
cesa Pamina llueix un pen-
tinat calcat al de la vampires-
sa Louise Brooks i el vitalista
Papageno té alguna cosa de
doble de Buster Keaton.


