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JUSTO BARRANCO
Barcelona

Un nom s’imposa a la nova edició del
Grec,el festivald’estiudeBarcelona:Isa-
belle Huppert. La pertorbadora actriu
serà la reinaMaria d’Escòcia el 21 i el 22
dejuliolalTeatreLliureaMarysaidwhat
she said (Maria va dir el que va dir). Es
tracta d’un monòleg dirigit ni més ni
menys que per un dels
grans de l’escena inter-
nacional, Bob Wilson.
Seràelmomentàlgiddel
tercer festivalGrecdiri-
git per Francesc Casa-
desús, que sens dubte
aquest any ja ha agafat
velocitat de creuer amb
una programació que té
aspecte de gran certa-
men malgrat que el
pressupost continua es-
tancat en 3,3 milions, a
anys llum dels princi-
pals festivals europeus.
Defet,gràciesa lescom-
plicitats generades per
Casadesúsaquestany,el
festival passa de 83 a
94 espectacles i entra
ambforçaenespaiscom
el Palaude laMúsica on
hi haurà... circ, amb la
gran companyia austra-
lianaCirca.
I és que aquest any el

Grec, en el viatge pel
mónperetapesqueproposadesdel2017,
arribarà als EUA i el Canadà i travessarà
el Pacífic fins a Austràlia permostrar els
seus artistes. Començant per la música
contemporàniadelmíticKronosQuartet
de San Francisco, que acaba de guanyar
un Grammy pel seu treball amb Laurie
Andersoniquedonaràeltretdesortidaal
festivalel26iel27dejunyalgranescena-
ridelTeatreGrec.DeNovaYorkarribarà
el fenomenTaylorMac,queambvestua-
ris drag impossibles explica la història
dels EUA a través de la sevamúsica i les
seves cançons en un espectacle catàrtic.
TambédeNovaYorkarribaranl’explosi-
va coreògrafaNoraChipaumire –nascu-
daaZimbàbue– i la sensualitatde ladan-
sa de Kyle Abraham. I Andrew Schnei-
der, que utilitza la tecnologia per parlar
d’universos paral·lels. DelCanadà arriba
el Ballet BC Vancouver. I d’Austràlia la
Sydney Dance Company, dirigida pel
barceloní Rafael Bonachela, i, a més de
Circa, la companyia circense Backbone,
queompliràdosdieselTeatreGrec.
Altres grans espectacles internacio-

nals vindran des de la mateixa Europa:
Tanpoca vida, de l’holandès Ivo vanHo-
ve, adaptant l’aplaudida novel·la de Ha-
nya Yanagihara sobre quatre amics al
llarg de trenta anys, iByheart, del portu-
guèsTiagoRodrigues,un fabulósexerci-
ci dememòria que protagonitzarà el pú-
blic. La gran companyia belga de dansa
Peeping Tom tancarà la seva trilogia so-
bre la família ambKind (Hill). I hi haurà

moltamemòria aCampominado, de l’ar-
gentinaLolaArias,queposaenescenasis
combatents realsde laguerrade lesMal-
vines, tresdecadabàndol.
Per descomptat, l’escena local estarà

ben representada, començant per Julio
Manrique dirigint Jerusalem, de Jezz
Butterworth, en què Pere Arquillué serà
una mena de Falstaff modern, bevedor i
fugitiu. SílviaMunt dirigirà Emma Vila-

rasau aCasa de nines. Vint anys després, i
lesTdeTeatre,dirigidesperDeniseDes-
peyroux, entonaran Cançó per tornar a
casa. Blanca Portillo protagonitzarà El
cartógrafodeJuanMayorga iMíriamIs-
cla protagonitzarà la recerca existencial
d’Abans que es faci fosc. Per la seva part,
Joel Joan dirigirà el monòleg feminista
deDennisKellyNenesinensenunanyen
quèelGrechaaconseguit laparitat entre
homes idones.
El festival tindràdiversosmusicals:es-

trenaràLatiendade loshorrores ,dirigida
perÀngel Llàcer iManuGuix, i Els pira-
tes presentaranLes feres de Shakespeare.
En dansa, Sol Picó actuarà amb la Banda
Municipal iCescGelabertballaràunsolo
dirigit per Barixnikov. Falaise serà un
nou lliurament del circ poètic amb ani-
malsdeBaród’Evel. I,pelque faa lagran
escena alternativa, Rodrigo García tor-
narà per fi a Barcelona ambEnciclopedia
de fenómenos paranormales Pippo y Ri-
cardo, iLaFuradelsBausrecuperaràper
a les noves generacions el mític Manes
ambactors joves.c

Sergi Pàmies

Tot és
mentida

La idea que tot és mentida
avança. A les grans superfícies
mediàtiques i polítiques, que
sovint se superposen fins a

perdre la pròpia identitat, s’assumei-
xen uns graus de contaminació que re-
lativitzen la pràctica del rigor i l’objec-
tivitat. La desconfiança i la incredulitat
com amètodes no són un invent actual,
malgrat que els gurus de les xarxes so-
cials i dels algoritmes es vulguin apro-
piar del copyright d’un escepticisme
que ja funcionava a la Grècia clàssica.
De la profunditat perdurable de Calde-
rón de la Barca a la frivolitat televisiva
de Risto Mejide passant per la premo-
nició mil·lenarista del recull d’articles
(any2000)deQuimMonzó, partir de la
certesa que tot ésmentida és un antídot
contra el verí dels sermons i les mani-
pulacions, sobretot quan s’encarnen en
manifestacions d’idealisme o de pro-
meses espirituals.
Contra les falsedats disfressades de

dogmes, el totesmentidisme ens situa en
una zona de resistència, de vegades ac-
tiva i de vegades passiva. El problema
és quan es converteix en una epidèmia
tan assumida que, com passa actual-
ment, emergeix una necessitat indus-
trial de crear mecanismes que, sense
oferir cap garantia, s’atribueixen la fa-
cultat d’identificar i denunciar els focus
de fabricació de mentides. L’èmfasi en
la denúncia es converteix aleshores en

unapantallamésdelmateix joc virtual i
sembla voler contradir la necessitat, ra-
cional i tossuda, de desconfiar de tot i
de tothomdes de la convicció que la ve-
ritat cal descobrir-la i que gairebé mai
te la regalen.
Aquests dos nivells de realitat i ficció

no haurien d’afectar el factor de resis-
tència i, per coherència, hauríem de
tractar els autoproclamats auditors de
mentides com una part menys tòxica
del sistema però igualment sospitosa
en la perpetuació d’unes estructures
qüestionades tant per la història de la
veritat com per la història de la men-
tida. No és una actitud nihilista o nega-
cionista. El nihilisme i el negacionisme
estan més localitzats en la indiferència
gregària o l’apologia de la ignorància
que no pas en la suspicàcia. La convic-
ció que tot és mentida deixa un espai
obert a la curiositat. És com si l’experi-
ència i el coneixement trobessin un
cert sentit existencial a acumular pro-
ves irrefutables que confirmen una re-
gla general –la de l’engany com amotor
de la història– però, alhora, estiguessin
disposats a celebrar les fugaces excep-
cions que demostren que tot és tant
mentida que de vegades fins i tot pot
passar que no ho sigui. I mentre la
frontera entre la mentida assumida
com a amenaça i les veritats irrefuta-
bles no estigui prou clara, podem apli-
car la doctrina preventiva de SachaGu-
try: “Una de les mentides més fructífe-
res i interessants que hi pot haver, i de
les més fàcils, és la que consisteix a fer
creure a algú que t’està mentint que el
creus”.

Convémantenir la
convicció que la veritat
cal descobrir-la i que
gairebémai te la regalen

IsabelleHuppert serà l’estrella
d’unGrecque travessa elPacífic
El festival d’estiu posa el focus a Nova York, el Canadà i Austràlia

LLIBERT TEIXIDÓ

Ada Colau amb el director del Grec, Francesc Casadesús, ahir a la foto de família del festival

FERNANDO GARCÍA
Madrid

La nova temporada del Teatro Real
inclou set títols nous –d’un total de
dotze– al repertori operístic del coli-
seu madrileny. Algunes d’aquestes
obres no s’havien vist a Madrid, d’al-
tres no s’havien estrenat a Espanya i
una era inèdita per al públic perquè
fins ara només la Cort dels Borbons
l’havia vista representada. Es tracta
d’Achille in Sciro, de Francesco Cor-

selli, una peça que el director artístic
del Real, Joan Matabosch, va qualifi-
car ahir, a la presentació del progra-
ma, de “joia i obra mestra del barroc
espanyol”.
Corselli servia el futur rei Carles II

–primer duc de Parma i rei de Sicília–
quan va rebre l’encàrrec d’una òpera
que servís per commemorar el casa-
ment de la infanta Maria Teresa de
Borbó amb el delfí Lluís Ferran de
França. Ho va fer, i la seva creació es
va estrenar per a la família reial i els

cortesans de la casa el 8 de desembre
del 1744 al Real Coliseo del BuenReti-
ro. Després, però, la peça va quedar
oblidada, velada als súbdits. Fins ara,
ja que, quan l’Institut Complutense de
Ciències Musicals en culmini la recu-
peració tècnica, el Real la descobrirà
al públic al març de l’any que ve.
El mateix escenari acollirà l’estrena

a Espanya deLa pasajera, deMieczys-
lawWeinberg, sobre la trobada d’una
presonera d’Auschwitz i la seva escar-
cellera en un vaixell. Serà el juny del
2020. Abans, el mes d’abril, Calixto
Bieito posarà en escena Lear, d’Ari-
bert Reimann, una altra estrena a Es-
panya, comThree tales, de SteveReich
(març), mentre que Into the little hill,
de George Benjamin, s’oferirà per pri-
mera vegada aMadrid al febrer.c

ElReal rescata una òpera
quenoméshavia vist laCort

T O T E S L E S M Ú S I Q U E S

]ElGreccomptaràenmúsica
ambnomstanpotentscomelde
ChickCorea,que tornaràa
vestirel seu jazzdesons llatins i
flamencsacompanyatdeJorge
PardooNiñoJosele.Laprogra-
mació, eclèctica ibuscantcon-
certsúnics, inclouLorena
McKennitt,NiñodeElcheo
MarcParrot.Toquinhoactuarà
ambSílviaPérezCruz iJavier
Colina.MatthewHerbertpre-
sentaràamblaBrexitBigBand
l’àlbumambquèreaccionaa
l’adeudelRegneUnit. Ihihaurà
unanitdepopcatalàambMaria
Arnal,MarcelBagés,Ramon
MirabetoJuditNeddermann.
Capal final, JordiSavall recor-
reràambmúsicsdelBrasil,
Mali, elMarrocoMadagascar
els sonsde l’esclavitud.
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