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ferir un tast de la drama-
túrgia anglesa actual és un
dels encerts d’aquesta edi-

ció del festival Grec. Vistos els re-
sultats, es confirma la bona salut
de l’escola interpretativa del Reg-
ne Unit sigui quina sigui la propos-
ta concreta que es porti a escena.
Veterans i nouvinguts desperten
una sana enveja i conviden a refle-
xionar sobre el llarg camí a recór-
rer de l’escena catalana per poder
arribar a participar en una lliga d’a-
quest calibre.

� Guix màgic. La sorpresa ha es-
tat The brothers size, espectacle de
petit format per parlar de la relació
entre dos germans del sud dels Es-
tats Units. Un tema, la problemàti-
ca de la vida de les persones de co-
lor, plasmat com cara i creu amb un
germà gran, responsable i treballa-
dor, que ha aconseguit tirar un ne-
goci endavant i el petit, que acaba
de sortir de la presó per un delicte
menor. Quin és més lliure d’a-
quests dos individus? S’hi afegeix

O

per desequilibrar encara més la re-
lació, l’excompany de cel·la del
petit. Semblaria que ja ens l’han
explicada, aquesta història, però a
càrrec Daniel Francis, Tunji Casim
i Anthony Welsh la cosa agafa di-
mensions de gran volada. Interpre-
tació, paraula brillant tant en els
diàlegs com en el vibrant joc d’a-
cotacions i moviment acuradíssim.
Minimalisme per aconseguir el
màxim: arribar directament i neta-
ment a l’emoció. Amb un simple
guix, traçant un cercle al terra, es
construeix l’espai on es desenvolu-
pa la història. Un text del jove Ta-
rell Alvin McCraney, que als 27
anys dóna una lliçó d’escriptura re-
alista sense tòpics. Afegint-hi la
intimitat de l’Espai Lliure, un ves-
pre més a ritme de programació de
festival es va convertir en nit de
teatre màgica i inoblidable.

� Pòsit desafiant. Amb més de
dues dècades de pòsit, construït
d’una mirada als clàssics poten-
ciant la interpretació, Cheek by
Jowl és un referent internacional
que convenç. Troilus and Cressida
és el seu darrer Shakespeare, text
estrany on l’autor va tornar a la
guerra entre troians i grecs en
temps de treva. Història curiosa,
que mostra una mica la part del
darrere, el temps d’espera i la rela-
ció entre combatents no només
respecte al conflicte sinó també en
la psicologia dels personatges. En
aquest ambient flueix la història
d’amor del títol. Els mítics Ulisses,
Aquil·les o Hèctor se’ns mostren
amb virtuts i defectes trencant amb
la immaculada tradició. L’aposta
de Declan Donnellan és potenciar
aquestes imperfeccions humanes a
través de la ironia i, en algun mo-
ment, la sàtira, desafiant la intel·li-

gència de l’espectador. Ni els he-
rois són tan heroics ni les històries
d’amor, perfectes. Un inici en què
el pròleg es presenta en forma de
monòleg femení amb vestuari al
més pur estil dels clàssics de Ho-
llywood és el brillant punt d’arren-
cada d’un muntatge que, a mesura
que avança, submergeix el públic
dins la història, gràcies a unes in-
terpretacions fantàstiques, d’aque-
lla naturalitat sorgida de l’ADN.
Moments espectaculars com ara el
combat entre Hèctor i Aquil·les i
íntims com ara el diàleg dels en-
amorats presentats. Una il·lumina-
ció fascinant dóna relleu a aquesta
posada en escena de teles enormes
amb el públic a totes dues bandes.

� Matemàtiques originals. La
ciència no és habitual al teatre. Les
matemàtiques, encara menys.
Aquest és el principal atractiu d’A
disappearing number. Simon Mc-
Burney s’ha embarcat en l’aventura
d’explicar la relació entre un ma-
temàtic de Cambridge, G.H. Hardy,
i un geni hindú, Srinivasa Ramanu-
jan, creador de teoremes salvatges,
durant la Primera Guerra Mundial.
També és la història d’un home de
negocis que plora la mort de la seva
dona, matemàtica. I el viatge de
recerca d’aquesta dona a l’Índia per
aprofundir en el geni de referència. I
la vida, i la mort. I la distància, si
n’hi ha, entre present, passat i futur.
I la distància entre dos números
amb l’infinit entre ells. Espectacle
on domina la tècnica, la presència
de la imatge, els canvis rapidíssims
de situació, els salts temporals i
l’aparent trencaclosques, com la
realitat mateixa, com la realitat que
esdevenen les matemàtiques per als
qui en gaudeixen fins que els xuclen
del tot. Original.

� Títol: The brothers size

Autor: Tarell Alvin McCraney.

Intèrprets: Daniel Francis, Tunji

Casim, Anthony Welsh.

Dia i lloc: Dimecres 2 de juliol al

Teatre Lliure.

� Títol: Troilus and Cressida

Autor: William Shakespeare.

Companyia: Cheek by Jowl.

Dia i lloc: Dijous 3 de juliol al

Teatre Lliure.

� Títol: A disappearing number

Idea i direcció: Simon McBurney.

Companyia: Complicite

Dia i lloc: Dijous, 17 de juliol, al

Teatre Lliure.
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Triumvirat anglès
Un instat de l’espectacle de The brothers size. / JOSEP AZNAR

● Avui i demà es dóna
l’oportunitat de conèixer
el teatre experimental que
es fa al Regne Unit com a
colofó del Panorama UK,
que ha programat el Grec
per visualitzar específica-
ment el teatre de l’illa bri-
tànica. El CCCB progra-
ma nou propostes i el pú-
blic n’haurà de seleccio-
nar, a priori, un màxim de
quatre cada vetllada.

El director artístic Ri-
cardo Szwarcer ha garantit
que l’any vinent es man-
tindrà l’oferta per a grups
emergents del país que es
convidi i que serà indepen-
dent de l’Inn Motion que
continuarà organitzant Si-
mona Levy. Aquesta artis-
ta centrarà les seves pro-
postes en l’activisme polí-
tic i cultural mentre que el
Grec farà una tria més
oberta, centrada en el terri-
tori.

Les propostes són pro-
jectes en procés o acabats.
Des de monòlegs com el
de Richard de Domenici

(Superjumbo), amb molt
d’atrezzo que simula tro-
bar-se dins d’un Airbus
A380 nou, als secrets de
matrimoni que podrien
trencar l’harmonia de set
anys de casat a Presump-
tion, de Third Angel. Vin-
cent Dance Theatre porten
dues propostes ben dife-
rents: la relació entre un
ballarí i la música de dos
violins a escena (Test Run)
o bé la dansa amb tocs
d’humor i alhora dolorosa
d’una mare que balla re-
cordant el nadó acabat de
morir o potser el fill que no
podrà tenir mai per proble-
mes de fertilitat (Look at
me now, mummy). Els
mons que presenten reme-
ten a situacions quotidia-
nes amb un punt de reivin-
dicació social. És el cas de
Tine van Aerschot, que
aborda la vida social i polí-
tica d’una dona anònima
d’avui. O les preguntes
(socials, personals, cultu-
rals) majoritàriament sen-
se resposta a Tights / I de la
companyia A2.

El CCCB tanca el
«Panorama UK» amb un
reguitzell de propostes de

teatre experimental
J.B. / Barcelona


