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Fresc com una colònia se-
ductora. Els promotors
del I Festival de Teatre en
Francès a Barcelona (de
l’1 al 12 de febrer) han re-
but molts ouis que els do-
nessin cobertura a la seva
idea romàntica: aconse-
guir connectar les famílies
d’artistes de banda i banda
del Pirineu. La primera
iniciativa (amb el suport
de l’Institut Francès i la
implicació de l’Institut del
Teatre  i Sala Beckett, l’Al-
meria i l’Atrium) planteja
presentar peces de petit i
mitjà format de caire molt
divers (des del clown fins
arribar al drama social)
que es prodiguen des de fa
temps a les cartelleres de
teatres públics i privats de
l’Estat francès. Totes les
funcions són en francès;
ara que, en la majoria
d’ells, hi haurà sobretítols
i, en un parell d’ocasions,
abans es proposa una lec-
tura dramatitzada en ca-
talà o castellà.

Mathilde Mottier i
François Vila, directors de

la companyia Mise en Lu-
mière de París i impulsors
d’aquest festival, conside-
ren que a Barcelona hi ha
“l’energia positiva” per en-
gegar aquest projecte i fer-
lo créixer amb més sales,
una major durada, am-
pliant la implantació terri-
torial i, és clar, provocant
un germà bessó a l’Estat

francès on es pugui donar
a conèixer la dramatúrgia
catalana. Per Vila, és molt
interessant però no s’ha
descobert encara (tret de
casos puntuals, com Des-
prés de la pluja, de Sergi
Belbel). Per ara, el pressu-
post té un cost de 135.000
euros que majoritària-
ment ha aportat Mise en

Lumière. Els mateixos ar-
tistes que ara aniran a
Barcelona “seran els mi-
llors ambaixadors” del
teatre de Barcelona als
països francòfons. En-
guany, hi haurà un taller
entre alumnes del conser-
vatori francès i de l’Insti-
tut del Teatre. Però des de
l’Institut Francès espero-

na coproduir una peça
amb actors d’ambdós cos-
tats dels Pirineus el 2018.

La proposta és molt va-
riada: des del cabaret lite-
rari Déshabitez-mots al
controvertit Pompiers, en
què una disminuïda psí-
quica és violada per un
bomber, a qui estimava.
També són compromeses
À mon âge je me cache en-
core pour fumer (A la me-
va edat encara m’haig
d’amagar per fumar), on
es narren les intimitats de
nou dones (que mai conei-
xeran els homes) en un
haman. L’obra tindrà
adaptació al cine però s’ha
prohibit a l’Algèria, on
s’inspira la història. ■

Barcelona rebrà ‘Oui’, la primera edició d’un festival de teatre en
francès amb el suport de moltes sales, i ja planteja accions a França
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Colònia teatral

Un instant d’‘À mon âge je me cache encore pour fumer’ ■ CEDIDA PER FEST. TEATRE FRANCÈS

L’Institut Francès
confia que al
2018 hi hagi una
peça pròpia amb
actors catalans i
francesos

Aspirants de fins a 62 paï-
sos. La 54a edició del Con-
curs Tenor Viñas ha re-
unit 511 cantants. Ahir
van començar les semifi-
nals, després de les audi-
cions preliminars (a París,
Los Angeles, Madrid, Mos-
cou, New York, Beijung,
Londres, Berlín, Milà i
Barcelona). Dels 282 aspi-
rants en preliminars in-
ternacionals, 55 intervin-
dran en la sessió final. En-
tre el jurat d’enguany des-
taquen el tenor Jaume
Aragall i la mezzosoprano

Grace Bumbry. Miguel Le-
guin, director del concurs,
admetia ahir la seva inten-
ció de plantejar uns estu-
dis d’òpera al Liceu de Bar-
celona. Christina Schep-
pelmann, directora artís-
tica del Liceu, admetia
aquesta il·lusió però ente-
nia que és un projecte a
mitjà termini i que ha de
servir perquè els cantants
llicenciats dels conserva-
toris coneguin l’experièn-
cia de l’òpera provant pe-
tits papers.

La mezzo Grace Bum-
bry lamentava en la pre-
sentació d’ahir al matí que
els joves cantants d’avui
estan menys preparats
que no pas abans. Poc dis-
posada tampoc a l’òpera
contemporània (perquè
els autors actuals desco-

neixen l’instrument de la
veu, inexplicablement).

El Concurs Internacio-
nal de Cant de Barcelona
és un dels sis certàmens
que tenen un major reco-
neixement mundial. El Vi-
ñas oferirà sis premis ofi-
cials, tres d’especials i tres
d’extraordinaris, que te-
nen un valor conjunt de
97.000 euros. Si dissabte
va tenir lloc la inauguració
del concurs al Saló de Cent
de l’Ajuntament. Diven-
dres al vespre es farà pú-
blic el veredicte del jurat.
Dissabte (18:30 hores),
Grace Bumbry pronuncia-
rà una conferència sobre
la seva carrera. Serà diu-
menge vinent (18:00 ho-
res) que els guanyadors
del concurs faran un con-
cert final. ■

El Concurs
Internacional de
Cant Tenor Viñas
suma 511 cantants
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Excel·lència i aprenentatge

Christina Scheppelmann, Miquel Larín i Grace Bumbry,
en la presentació del concurs, ahir ■ A. BOFILL

Solimán López, artista
multimèdia i director del
departament d’R+D a l’Es-
cola Superior d’Art i Tec-
nologia de València, pre-
senta fins al 29 de gener a
l’Espai Balcó de l’Arts San-
ta Mònica de Barcelona el
Harddiskmuseum
(HDM), un museu virtual
que recopila arxius digitals
de fins al moment 39 artis-
tes d’arreu del món. En el
projecte, que s’està am-
pliant contínuament i que
s’ha concebut com una
obra d’art col·lectiva, hi te-
nen cabuda continguts
com ara vídeos, imatges,
documents interactius,
webs, àudios i textos, con-
cebuts per al medi digital.

L’HDM, però, no és no-
més un mer contenidor
d’obres digitals, sinó que el
projecte vol cridar l’aten-
ció sobre “un sector de l’art
que el mercat no atén, està
literalment a la cuneta”. A
més, també és un toc
d’alerta al fet que moltes
d’aquestes obres s’acaben
perdent per motius de ca-
ducitat tecnològica. En la
seva presentació a Barce-
lona, l’espectador pot vi-
sualitzar els projectes in-
closos dins del museu a
través d’unes ulleres de
realitat virtual. ■

Un museu
d’art digital,
a l’Arts Santa
Mònica
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Ferran Adrià, Berto Ro-
mero, Judit Mascó Mont-
serrat Carulla i Aina Clo-
tet seran alguns dels con-
vidats de Roger de Gràcia
al nou programa de TV3 El
sopar, que s’emetrà els di-
jous a les 22.35 h. Quatre
convidats soparan en ca-
dascun dels 13 capítols, en
els quals, “sense propo-
sar-s’ho, va sorgint la con-
versa, potser a partir d’un
fet quotidià, d’una anècdo-
ta, per acabar parlant de
temes profunds, reflexio-
nant sobre allò que vivim o
hem viscut, contrastant
opinions”, va explicar ahir
Roger de Gràcia. ■

TV3 reuneix
famosos per
conversar a
‘El sopar’
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