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Es pot evitar suspendre funcions de ballet o circ al Teatre Grec?

Ladansaquenova ser...
enunaplujosanit d’estiu

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

E
l FestivalGrecvaenso-
pegardiumengeambla
plujade lapitjormane-
ra possible, ja que va
parar puntualment a

l’horadecomençarl’espectacle,pe-
rò tot iaixí l’organitzacióvadecidir
quecancel·lavaelBalletBCdeVan-
couver.
Elpúblicquehaviaanata lasego-

na funciódel celebratxou, ambtres
coreografies, es va sorprendre que,
justament quan deixaven de caure
les típiques gotes de tempesta esti-
uenca, s’anunciés per megafonia
quequedava suspesa la representa-
cióiestornaval’importdelesentra-
des.Eren les22.05h.
Per què es llançava la tovallola

tanaviat?Quepotsernoespodiain-
ternar assecar el linòleum sobre el
qual es mouen els ballarins? Per
quènoesdisposad’unalonaprotec-
tora per a les hores prèvies com fan
els tornejos de tennis? I ja posats,
per què no es demana a l’Ajunta-
ment de Barcelona un exèrcit de
bufadors de fulles seques de la bri-
gadadeneteja?
Que un dels millors espectacles

d’aquestGrec2019noespogués fer
al’escenarial’airelliuredeMontju-
ïcmalgrat haver parat de ploure ha
fet pensar a l’organització del festi-
val i al públic. En la memòria dels
mésveterans sorgia la imatgede tot
un Mikhail Baryshnikov ajudant a
assecar aquest mateix escenari
quan hi va actuar fa dues dècades
ambelWhiteOakDanceProject.
“D’això fa anys: vam dir que ho

cancel·làvem perquè es va posar a
ploure deu minuts després de co-
mençar, però va parar i de sobte
se’m va ocórrer allò de les tovallo-
les”, explica Borja Sijtà, aleshores
directordelGreciavui diaalcapda-
vant de l’Archipel de Perpinyà.
“Vam fer una cadena humana amb
tovalloles i vam posar els focus al
màxim perquè la calor ajudés a as-
secarel terra. Ivamseguir”.
L’experiència no va ser tan feliç

diumengepassat.Eldiaanteriorha-
viaplogutmésfortperòmésd’hora,
amblaqualcosaabansdecomençar
laprimerade lesdues funcionsdels
canadencs, es vanpoderdedicar 90
minuts a eixugar el linòleum que
descansa sobre fusta. FrancescCa-
sadesús, director del Festival Grec,
asseguraqueladecisiódecancel·lar
es va prendre per les característi-
ques de l’espectacle, amb una acti-
vitat físicapotent i amb20ballarins
que corren i rellisquen com a part

l’estructura de llums a terra i deri-
var en lesions”, assegura Casades-
ús. “L’experiència fa que busquem
millores des d’avui mateix, perquè
elproblemanoés lapluja, sinócerts
espectacles amb pluja. En el cas de
lamúsicanoésgreu,potsparar,dei-
xarqueplogui i tornar-hi”.
La companyia de Vancouver es

resistia diumenge a cancel·lar. Van
sortir a fer proves, dos o tres movi-
ments en duet, però relliscaven. El
públic ocupava l’esplanada del re-
cinte disposat a esperar el que cal-
gués. La nit era deliciosa. Però... “si
haguéssim continuat assecant hau-
ríemcomençata les22.45h,quanla
meteorologia deia que tornaria a
ploure”, apuntaCasadesús. Això fi-
nalmentnovapassar.
El director del Grec consultava

ahir amb la Conselleria d’Esports i
la comissió de la Mercè per trobar
una solució de cara al circ dels aus-
tralians Backbone, el dia 12. Fins i
tot va pensar en les lones que es fan
servir al Reial Club de Tennis du-
rant la setmana del Trofeu Comte
de Godó i que serveixen per prote-
girlapistadelaplujaintensa.Defet,
es deixenposades tota la nit si hi ha
previsiódepluja...c

MICHAEL SLOBODIAN

Malgrat haverdeixat deploure, diumengenoes vapoder veureni tan sols la primerapeçadelBalletBC

La solució del tennis per a l’escenari del Grec

LA VANGUARDIAFONT: Elaboració pròpia

B. L’aigua de la pluja
pot amarar la capa
de linòleum

C. Per protegir-se, abans
d’una actuació, es podria
tapar amb una lona

A. Les tarimes de ballet
tenen una superfície
de linòleum

Esrtuctura metàl·lica

Tarima
de fusta

Pedra Fusta Capa de linòleum
(Pot ser
esponjosa)

Secció dels materials de l’escenari del Teatre Grec

Lona pper cobrir ppistes de tenn s
i protegir-les de les pluges. Es

fabriquen en diferents
gramatges i acabats

Planeta
cedeix
el seu fons
als cecs
de l’ONCE
FERNANDO GARCÍA
Madrid

Un conveni signat ahir entre
Planeta i l’ONCEposaadisposi-
ció dels 72.000 cecs d’aquesta
organització els 50.000 llibres
que el grup editorial té als seus
fons, més les prop de 3.000 no-
vetatsquecadaanyeditaencas-
tellà. La signatura de l’acord va
tenir com a padrina l’escriptora
RosaMontero,aquielsespecia-
listes de l’ONCE van regalar
l’edicióenbraillede lasevaobra
Lágrimasen la lluvia.
Fins ara, els cecs afiliats a

l’ONCE accedien als llibres
d’aquest i altres grupseditorials
unes quantes setmanes després
que la resta dels lectors. L’enti-
tat havia de comprar-los quan
sortien al mercat i després fer-
nelesversionsenbrailleorelleu
(en el cas d’alguns textos infan-
tils)... o fins i tot en audiollibre
amb indicacions sonores, atès
que les versions auditives actu-
als són “molt visuals” en les se-
ves eines per avançar, retroce-
dir o triar capítols, van explicar
desde l’ONCE.
Gràcies al nou conveni –sig-

nat pel director de llibreries de
la companyia editora, Jesús Ba-
denes,ieldirectoradjuntdeser-
veis socials de l’ONCE, Andrés
Ramos–, Planeta servirà a
aquesta organització les seves
bases de continguts, siguin tex-
tosenWordoPDF,obéenregis-
traments, abans d’acabar les
edicions de les seves novetats
per començar a distribuir-les.
Així doncs, l’ONCErebrà abans
queningúaquests textos i enre-
gistraments, en format digital, i
podrà elaborar amb temps les
seves versionsperdisposardels
nous llibres al mateix temps o
fins i tot abansque les llibreries.
Pel que fa als llibresdels fonsde
Planeta, l’associaciód’invidents
tindrà les bases digitals del que
vulguiquan lesdemani.c

de lacoreografia.Lahumitata terra
podia alterar la cinètica i tenir con-
seqüències greus per a la integritat
físicadels intèrprets.
“L’horaride laplujavasernefast,

no hi havia temps d’assecar el terra

que es va protegir amb plàstics, pe-
rò no n’hi va haver prou. Amés, els
llums ja no són focus elèctrics, sinó
led, no emanen calor i no assequen,
de manera que durant la represen-
tació poden anar caient gotes de
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