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Cultura
TEATRE

La història de James Rhodes 
s’estrena al Teatre Lliure

d’Iván Morales. “Els abusos a me-
nors són un tema prou sensible per 
treballar en el debat des de la ma-
teixa sala d’assaig. L’inconscient 
col·lectiu està cada cop més prepa-
rat per parlar d’aquest tema, un ta-
bú que s’ha de trencar amb urgèn-
cia”, diu Morales. 

Instrumental, que es representa 
fins al 30 de juny, és l’únic projec-
te de monòleg per als actors de la 
Kompanyia Lliure que no va que-
dar avortat per la dimissió de Llu-
ís Pasqual al capdavant del teatre. 
Morales va començar a treballar-hi 
per representar-lo en una sala d’as-
saig del teatre i va transformar el 
projecte quan es va traslladar a l’Es-
pai Lliure, convertit per l’escenò-
grafa Judit Colomer i l’il·luminador 
Raimon Rius en el refugi on el per-
sonatge que interpreta Quim Àvi-
la –que no imita James Rhodes, si-
nó que pot ser el mateix actor o un 
personatge anònim– i el públic 
comparteixen la intimitat de tots. 
“James Rhodes està molt present 
als mitjans i no crèiem necessari 

portar-lo a l’escenari. Intentar fer 
veure que soc James Rhodes ens 
semblava un artifici perillós i pro-
blemàtic”, diu Àvila. Morales i la 
resta de l’equip artístic només te-
nen elogis per a la feina i la implica-
ció de l’actor: “Els monòlegs funci-
onen quan els intèrprets tenen la 
possibilitat de posar-se al límit en 
escena. I les capacitats del Quim 
són força il·limitades”, assegura 
Morales. Per ser el màxim de preci-
sos i respectuosos, la companyia ha 
comptat amb l’assessorament de la 
Fundació Vicki Bernadet, que tre-
balla per l’atenció integral, la pre-
venció, la formació i la sensibilitza-
ció dels abusos sexuals infantils. 

Un drama pròxim i silenciat 

El repte d’Àvila amb Instrumental 
és gran: a més d’interpretar el text, 
controla la il·luminació, la música i 
els efectes sonors de l’espectacle. 
“D’una manera o altra puc empatit-
zar amb els abusos a menors per-
què, per desgràcia, estan més a prop 
de les nostres vides del que ens pen-

Quim Àvila protagonitza el monòleg ‘Instrumental’, basat en el llibre supervendes del pianista

sem. Tant de bo l’obra ajudi moltes 
persones a entendre que se n’ha de 
començar a parlar, però no és no-
més això: tant de bo l’obra serveixi 
perquè moltes persones que no te-
nen la capacitat de parlar-ne, per-
què encara no estan en el moment 
de la seva vida en què poden comen-
çar a fer-ho, sentin que hi ha algu-
na cosa dins seu que es calma. No-
més que això passés amb un espec-
tador ja estaria content”, diu Àvila, 
que destaca la “distància” amb què 
James Rhodes és capaç de parlar de 
la seva vida al llibre i de posar de ma-
nifest les seves contradiccions. L’es-
pectacle, per cert, juga amb les ma-
teixes regles del llibre. “La música 
ajuda el James a tirar endavant, pe-
rò no a tancar la ferida. La ferida hi 
és, i a vegades hi veiem una mica 
més de llum i hi ha coses que ens 
ajuden a apaivagar el dolor. Instru-
mental és la manera d’intentar apai-
vagar de manera col·lectiva les feri-
des de cadascú”, diu Àvila.  

Per a Morales, Instrumental és 
també una obra sobre “com l’art pot 

Els efectes de la música són impre-
dictibles: mentre segueix obert el 
debat de si Johann Sebastian Bach 
va compondre la Xacona a la me-
mòria de la seva esposa o com una 
ofrena a Déu, per al pianista James 
Rhodes aquesta peça va ser l’inici 
del seu renaixement després de ser 
violat quan tenia sis anys. La Xaco-
na va commoure tant Rhodes que 
es va adonar que la música era un 
“món propi especial” on res el po-
dia afectar. El llibre en què James 
Rhodes va explicar aquell infern, 
Instrumental. Memorias de música, 
medicina y locura (Blackie Books), 
va ser un gran èxit de vendes i avui 
arriba als escenaris per primera ve-
gada al Teatre Lliure de Montjuïc 
com a monòleg teatral amb el ma-
teix títol, protagonitzat per Quim 
Àvila, un dels membres de la des-
apareguda Kompanyia Lliure, i 
amb la dramatúrgia i la direcció 

BARCELONA

ANTONI RIBAS TUR Distància  
“Intentar fer 
veure que soc 
James Rhodes 
em semblava 
perillós”, diu 
Quim Àvila

Empatia  
L’espectacle 
vol contribuir 
a apaivagar 
les ferides  
“de manera 
col·lectiva”

Al monòleg teatral 
Instrumental, Quim Àvila rep  
el públic al seu refugi.  
ROS RIBAS / TEATRE LLIURE  
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L’escriptora, mestra i activista valenciana Carme 
Miquel va morir ahir als 74 anys. Era un referent en el 
foment de l’ús i l’ensenyament del valencià, i autora de 
novel·les com Aigua en cistella, Premi Ciutat d’Alzira.

MOR 
L’ESCRIPTORA 
CARME MIQUEL

La justícia belga ajorna fins al 24 de desembre la vista del 
judici sobre l’extradició de Valtònyc. L’ajornament es 
deu al fet que encara no s’ha rebut resposta a la qüestió 
prejudicial plantejada al Tribunal de Justícia de la UE.

AJORNADA LA 
VISTA SOBRE  
VALTÒNYC 

ajudar a connectar-nos” i posa en 
relleu el tractament artístic amb 
què ha adaptat el llibre de Rhodes 
per sublimar-ne el contingut i evi-
tar caure en el “melodrama”.  

Com no podia ser d’una altra ma-
nera, la música és un element fona-
mental. Durant l’espectacle sonen 
Bach i Mozart, i també la versió de la 
Xacona que el músic Jordi Busquets 
ha fet amb sintetizadors i una con-
sola Game Boy. També és de Bus-
quets la idea de convertir l’escena 
en una macroinstal·lació que rep el 
públic amb una peça original seva. 
Tot i així, tot l’equip ha contribuït 
en assolir la sublimació de la qual 
parla Morales. “La part física suma 
en la història. Tots hem anat a l’una 
per complementar-la des de dife-
rents perspectives”, explica Carla 
Tovias, encarregada del moviment 
–que inclou detalls de dansa con-
temporània– i ajudant de direcció. 
“El Quim ha de sostenir tota la peça, 
i si no treballem des del cos hi ha to-
ta una informació que no ens pot ar-
ribar”, afegeix. “Instrumental és 
també un llibre sobre la salut men-
tal, i hi ha una plasticitat física que 
ens pot fer entendre com funciona 
una ment quan està sota un pati-
ment extrem”, diu Morales.  

Instrumental té un element sor-
prenent, i és que finalitza fora de la 
sala: Àvila ha seguit les claus que 
Rhodes dona en un altre dels seus lli-
bres, Tocar el piano (Blackie Books), 
per aprendre a tocar en sis setmanes 
el Preludi número 1 de Bach, i l’inter-
preta en un piano de cua instal·lat al 
vestíbul de l’Espai Lliure.e

MÚSICA

Ferran Palau, Refree i Mazoni 
estrenaran novetats a Vic

d’un dispositiu visual i lumínic dis-
senyat per Cube.  

També hi haurà altres especta-
cles especials lligats a la memòria 
històrica, com Los cielos cabizbajos, 
un projecte del grup granadí Lagar-
tija Nick, que manté la fidelitat al 
Mercat de Música Viva, on va estre-
nar Omega amb Enrique Morente i 
va presentar Los Evangelistas, el 
grup amb membres de Los Planetas. 
Los cielos cabizbajos és un home-
natge a ciutats bombardejades (de 
Guernica a Sarajevo), i compta amb 
la veu narradora del periodista Jon 
Sistiaga i la participació a Vic d’un 
quartet de corda format per músics 
de l’Orquestra del Liceu.  

Altres cites destacades de la pro-
gramació són la col·laboració del 
grup de flamenc-jazz Aurora, sorgit 
del Taller de Músics, amb el duo co-
reà Dul-da, i un nou espectacle de 
Nico Roig amb Tarta Relena que 
s’haurà de seguir a través d’auricu-

lars. El cartell artístic inclou no-
ves realitats de les músiques ur-
banes com el duo barceloní Aiala, 
clàssics de l’escena blues com 
A Contra Blues i noves aventures 
de vells coneguts com Hijos del 
Trueno (amb exmembres de Ta-
rántula, Surfing Sirles i Manos de 
Topo), a més d’altres artistes com 
Lorena Álvarez, Lidia Damunt, 
Marco Mezquida, Maria Rodés, 
Javier Ruibal, Maruja Limón i 
Joan Masdéu (interpretant can-
çons dels Whiskyn’s), entre d’al-
tres. També hi haurà presència 
internacional fruit dels intercan-
vis amb altres fires europees com 
l’Eurosonic i un focus especial 
dedicat a Portugal. 

Pel que fa als concerts a plaça 
i al Sucre, n’hi haurà de Koers, El 
Petit de Cal Eril, Dorian, Buhos, 
Lildami i el nou projecte de Joan 
Garriga al marge de La Troba 
Kung-Fú, entre d’altres.e

Ferran Palau 
estrenarà 
cançons noves 
al Mercat de 
Música Viva de 
Vic. RUTH MARIGOT 

 

 

 

 

 

Juliane Heinemann inaugurarà el 31è Mercat de Música Viva 

Un viatge a la memòria de l’exili se-
guint els passos de Walter Benjamin 
obrirà el 18 de setembre la 31a edi-
ció del Mercat de Música Viva de Vic 
(MMVV), que manté l’estructura i 
el rumb artístic que el seu director, 
Marc Lloret, ha impulsat des del 
2011, però sobretot en els últims 
tres anys. “Al principi el focus esta-
va centrat en el retorn que genera, 
però en les últimes edicions hem 
entès que la programació musical 
també defineix el mercat, un espai 
que sense deixar de ser un mercat té 
una programació artística amb pes 
específic”, explica Lloret. La idea és 
saber llegir que una línia artística 
reflexionada i amb intenció com-
porta “inèrcies positives” en la part 
de la fira comercial.  

Aquest és el fil que es pot seguir 
en l’oferta musical de l’edició que se 
celebrarà del 18 al 21 de setembre i 
que té un pressupost de 821.900 eu-
ros (similar al 2018): la Generalitat 
n’aporta 360.000; l’Ajuntament de 
Vic, 213.900; el ministeri de Cultu-
ra, 30.000; la Diputació de Barcelo-
na, 25.000, i el patrocini de Cerve-
ses Damm, 110.000 euros, segons 
les dades facilitades pel MMVV, que 
novament té l’Atlàntida com a cen-
tre neuràlgic tant de la part profes-
sional com de bona part dels més de 
setanta concerts, especialment dels 
que suposen estrenes. En aquest 
sentit destaquen les presentacions 
dels nous discos de Ferran Palau, 
Mazoni i Gertrudis i d’un nou pro-
jecte de Raül Fernandez, Refree, 
amb la cantant Lina: “És merave-
llós. Recull la tradició del fado amb 
perspectiva pop i guitarra elèctri-
ca”, explica Lloret sobre aquesta 
aventura de Refree i Lina, que abans 
de passar per Vic s’estrenarà al fes-
tival La Mar de Músicas de Cartage-
na a finals de juliol. 

Bombardejos i exili 
L’espectacle inaugural serà la plas-
mació en directe de la proposta que 
va guanyar el premi Puig-Porret 
2018: L’últim camí de Walter Ben-
jamin, de l’artista berlinesa resident 
a Barcelona Juliane Heinemann. 79 
anys després de la mort del filòsof 
alemany a Portbou, Heinemann fa 
servir la música electrònica i la im-
provisació jazzística per resseguir 
els camins de l’exili. La guien versos 
de Màrius Torres, Antonio Macha-
do i Rilke, i l’acompanyen músics 
com Marcel·lí Bayer, Oriol Roca, 
Jordi Matas i Marko Lohikari, a més 

BARCELONA

XAVIER CERVANTES

Un llibre 
supervendes, de 
l’escenari al cinema

Des que va arribar a les llibreri-
es el 2016, l’editorial Blackie 
Books ha venut més de 100.000 
exemplars d’Instrumental i 
n’ha fet 14 edicions. El Lliure és 
el primer teatre que l’ha portat 
a l’escena, i al març es va fer pú-
blic que Debra Hayward i Ali-
son Owen, per a Lionsgate, Mo-
numental Pictures i BBC 
Films, faran l’adaptació cine-
matogràfica del llibre. El direc-
tor de la pel·lícula serà el brità-
nic James Marsh, conegut per 
La teoria del tot, i estarà prota-
gonitzada per l’actor Andrew 
Gardfield, que va ser un dels 
protagonistes del muntatge del 
National Theatre d’Àngels a 

Amèrica. No s’ha 
fet públic cap in-
tèrpret més del 
repartiment. Es-
tà previst que la 
producció ar-
renqui a finals 
d’any al Regne 
Unit, i no s’ha 
anunciat la da-
ta de l’estrena. 
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