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ARTS ESCÈNIQUES

Cultura

en diferents grups. N’hi havia que 
eren pesos pesants de la cultura, 
com el ministre José Guirao, la con-
sellera Mariàngela Vilallonga i el di-
rector de l’ICEC, Miquel Curanta. 
I també els dos homes forts de la co-
sa cultural de Barcelona en Comú i 
el PSC, Joan Subirats i Xavier Mar-
cé, respectivament. Jaume Collbo-
ni i Elsa Artadi compartien parau-
les, qui sap si enyorant els temps bi-
naris de la sociovergència, quan tot 
era més senzill. Les converses eren 
cordials, circumstancials. Això sí, 
quan la qüestió requeria discreció, 
s’allunyaven dels periodistes amb 
un somriure als llavis.  

Aliena a aquestes coreografies, Co-
lau parlava amb el director del Grec, 
Francesc Casadesús. “Em ve molt de 
gust que sigui una inauguració dife-
rent”, deia l’alcaldessa. També era cu-
riós veure uns polítics a una banda i 
Colau a l’altra retrobant-se amb 
l’exregidora de Ciutat Vella, Gala Pin, 
potser enyorant els temps d’activis-
mes anteriors a la política instituci-
onal, quan tot era més senzill. El tim-
bre avisava. Calia anar a ocupar els se-
ients. Però no hi era tothom: hi falta-
va Manuel Valls, que no assistint al 
seu primer Grec com a regidor de 
l’Ajuntament de Barcelona es va per-
dre un gran concert, de musicalitat 
fins a un cert punt amable, del Kronos 
Quartet, una llegenda de San Francis-
co fundada el 1973 per David Har-

rington, a qui avui acompanyen el vi-
olinista John Sherba, el viola Hank 
Dutt i la violoncel·lista Sunny Yang. 
Cal celebrar la presència del Kronos 
Quartet, cinc anys després del con-
cert al Primavera Sound, també per la 
manera com ha participat en el Grec. 
Per una banda, implicant quatre 
quartets de l’Esmuc en el projecte 
educatiu Fifty for the future: the Kro-
nos learning repertoire, el resultat del 
qual es va viure ahir als jardins de Te-
atre Grec i també a l’amfiteatre al fi-
nal del concert. L’altra peculiaritat de 
la nit va ser la participació de Maria 
Arnal cantant peces popularitzades 
per Pete Seeger. Van ser cançons de 
memòria republicana com El quinto 
regimiento i Jarama Valley, interpre-
tades a partir dels arranjaments de 
Jacob Garchik. El momentum Seeger, 
un homenatge pel centenari del seu 
naixement, es va completar amb 
Turn! Turn! Turn!  

Abans i després el quartet de San 
Francisco va combinar peces de glò-
ries minimalistes com Philip Glass i 
Terry Riley amb altres de la creado-
ra experimental Jlin (que el 19 de ju-
liol actuarà al Sónar), així com perso-
nalíssimes lectures de temes com The 
house of the rising sun, el Summertime 
de Gershwin segons la interpretació 
que en va fer Janis Joplin i el gòspel 
God shall wipe all tears away, amb les 
cordes emulant la pregària de la gran 
Mahalia Jackson.e 

El Kronos Quartet activa 
la corda combativa al Grec 

La inauguració del festival es va viure amb cordialitat política a Montjuïc

Victoria Szpunberg i les ganes (i la dificultat) de fer el bé
ra i d’haver-se d’adaptar a un món 
accelerat i canviant. La professora 
se sent entre la superioritat mo-
ral i la fragilitat, entre la vanitat 
i certa claudicació. L’obra en-
trellaça dues idees, d’una ban-
da la preocupació per l’ense-
nyament i, de l’altra, el concep-
te d’amor mundi que va encu-
nyar la filòsofa Hannah Arendt 
i que implica “l’acte fonamental i 
radical de poder estimar el món i fer 
el bé”, diu Szpunberg. “Soc mare i 
m’he barallat amb això que ara ens 
preocupa molt, i que no preocupa-
va tant els meus pares, com és l’esco-
la, els mestres, les metodologies dels 
centres on van els nostres fills, en 
una societat que canvia de forma 
vertiginosa i sobreestressant”, expli-
ca la dramaturga, que aborda qües-
tions com la confiança en els altres, 
el respecte a l’autoritat, l’educació 

Marta Angelat 
és una 
professora que 
es queda cega. 
KIKU PIÑOL / SALA BECKETT 

La professora Aurèlia s’està que-
dant cega. O potser és que no vol 
veure cap on va el món. La dona 
s’està adaptant a la nova vida i 
també a la jubilació, després que 
l’escola on treballava l’hagi expul-
sat a causa de la reacció irada que 
ha tingut amb una alumna. La 
dramaturga Victoria Szpunberg 
obre el meló de com és i com ha de 
ser la pedagogia contemporània a 
Amor mundi, l’espectacle que cul-
mina el seu any de residència a la 
Sala Beckett i que es podrà veure 
des d’avui fins al 28 de juliol dins 
el festival Grec.  

Marta Angelat interpreta aques-
ta dona que viu la contradicció 
d’haver estat educada d’una mane-
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Polítics  
Hi havia 
Ada Colau, 
la consellera 
Vilallonga 
i el ministre 
Guirao

Convidada  
Maria Arnal  
va col·laborar 
en el concert 
fent un 
homenatge a 
Pete Seeger

progressista o liberal o el valor de 
l’art. Això ho connecta amb una 

de les teories menys conegu-
des d’Arendt com és “l’amor 
als altres, a allò públic”. “Al 
final de la seva carrera parla 
d’estimar i escollir els amics, 
conceptes que des de l’alta fi-

losofia no es tracten”, obser-
va l’autora. Els personatges 

d’una neboda i una monitora 
que volen ajudar la protagonista 

(Aina Calpe i Blanca Garcia-Lladó) 
li permeten parlar de la dificultat de 
l’altruisme. “Jo soc una persona 
pessimista i em costa saber com es-
timar i ajudar els altres sense fer-
nos mal. Veig que ens costa molt a 
tots plegats”, diu l’autora, feliç d’ha-
ver pogut escriure “el text que vo-
lia” i d’atrevir-se a dirigir-lo, en una 
proposta fragmentària radicalment 
actual en fons i forma.e 

I
 de sobte els acords de l’him-
ne dels Estats Units van om-
plir l’amfiteatre del Teatre 
Grec. Però no era una inter-
pretació cerimonial, sinó una 

estripada versió de la incendiària 
interpretació de The star-spangled 
banner que Jimi Hendrix va fer a 
Woodstock el 1969. El responsable 
d’aquesta tremenda dissonància era 
el Kronos Quartet, l’encarregat 
d’inaugurar el festival Grec, el pri-
mer del segon mandat d’Ada Colau 
com a alcaldessa de Barcelona. “Es-
pero que l’inquilí de la Casa Blanca, 
a Washington DC, pugui escoltar 
aquest concert”, va dir el violinista 
David Harrington introduint una 
actuació de música contemporània 
d’arrel popular pensada com una lli-
çó de la història de les lluites subal-
ternes dels Estats Units i comple-
mentada amb la magnífiques pro-
jeccions de l’artista audiovisual Al-
ba G. Corral interactuant amb la 
pedra de Montjuïc.  

El caràcter contestatari de la mú-
sica va contrastar amb la cordialitat 
socioliberal de les autoritats. Abans 
d’accedir a l’amfiteatre, polítics i as-
pirants a càrrecs públics xerraven 

Crònica

BARCELONA

XAVIER CERVANTES

01 

02

N
o

tí
ci

a 
d

is
tr

ib
u

ïd
a 

p
er

 a
 l

´I
n

st
it

u
t 

d
el

 T
ea

tr
e



33ara  DIJOUS, 27 DE JUNY DEL 2019  

cultura

Pere Arquillué orquestra 
una ‘rave’ llibertària dins 

un bosc de Montjuïc

al de pas a l’edat adulta a base d’al-
cohol, drogues, música, les històri-
es que el Gall els explica i també la 
flaire de la llibertat absoluta que 
aquest personatge antisistema no 
ha perdut. La seva figura és en si ma-
teixa una barreja de mites i llegen-
des i una escletxa als contes d’elfs, 
fades, ogres i gegants, un territori 
entre místic i polític: “Hi ha una 
exaltació del retorn a la naturalesa 
màgica, una subordinació a la natu-
ra i una insubordinació a la societat 
hipòcrita i políticament correcta en 
què vivim. L’obra parla del que és di-
ví i el que és sagrat. És molt emocio-
nant i absolutament divertida, pas-
ses de partir-te de riure a l’èpica 
més elevada”, explica Arquillué.  

Al voltant del Gall hi orbiten una 
colla de joves (Elena Tarrats, Guillem 
Balart, Adrian Grösser, Clara de Ra-
mon, Anna Castells), el seu amic d’in-
fantesa, la seva ex, un parroquià irre-
ductible o una agent que pretén des-
nonar-lo per convertir el bosc en zo-
na residencial (noms com Chantal 
Aimée, Víctor Pi i Marc Rodríguez 
completen l’extens repartiment). 
“Són personatges que es poden tras-
lladar a la nostra geografia, reconei-
xibles en la Catalunya rural”, afirma 
Manrique. També la importància de 
la festa major en la vida del poble i 
l’amor a les tradicions, això sí, amagat 
sota una pàtina de burla.  

L’espectacle, que es podrà veure 
en temporada al Teatre Romea i al 
Centro Damático Nacional, durarà 
tres hores. El Grec per primer cop ha 
habilitat transport públic nocturn: 
autobusos llançadora a plaça Espa-
nya i Universitat.e 

Pere Arquillué protagonitza Jerusalem. DAVID RUANO / ICUB

Julio Manrique dirigeix ‘Jerusalem’, de Jez 
Butterworth, en l’obertura teatral del Grec 

El títol Jerusalem pot portar a equí-
vocs: l’obra del reputat dramaturg 
anglès Jez Butterworth no tracta del 
conflicte al Pròxim Orient, sinó que 
es refereix al popular himne basat en 
els versos del poeta William Blake. 
“Blake deia que ens hem de carregar 
els mites que ens tiranitzen i n’hem 
de fer de nous que ens facin lliures”, 
explica el director Julio Manrique. 
I això és el que fa també Butterworth 
amb Jerusalem, “una comèdia sha-
kespeariana de dimensions èpiques” 
que “explica l’esperit d’Anglaterra 
amb sentit de l’humor i ironia” i que 
s’aixeca a l’entorn d’un protagonis-
ta excèntric i poderosament atraient, 
l’anarquista Johnny Byron el Gall, 
interpretat per Pere Arquillué.  

Julio Manrique és l’encarregat de 
traslladar aquesta obra estrenada ja 
fa una dècada a Londres a l’escena-
ri del Teatre Grec de Montjuïc, en el 
que serà la inauguració teatral del 
festival de l’1 al 3 de juliol. L’amfite-
atre natural del Grec es convertirà 
en una clariana d’un bosc del sud 
d’Anglaterra, on el Gall viu en una 
autocaravana i on transcorre la fes-
ta paral·lela a les festes populars de 
Sant Jordi. “És una rave gegant que 
encomana la celebració del caos i es-
quitxarà el públic”, assegura Manri-
que. Hi sonaran des de The Chemi-
cal Brothers i The Prodigy fins a la 
música celta folklòrica que arriba 
del poble.  

Al bosc s’hi reuneixen els adoles-
cents del lloc, en una mena de ritu-
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LAURA SERRA

Edith Scob va morir ahir als 81 anys deixant un llegat de 70 
anys davant les càmeres. Va ser la protagonista d’Ulls sense 
rostre (1960), de Georges Franju, i va treballar amb Buñuel i 
Olivier Assayas, i amb Leos Carax a Holy Motors. 

MOR L’ACTRIU 
FRANCESA 
EDITH SCOB

L’escriptor sabadellenc Manel Aljama ha guanyat el  
28è Premi Ferran Canyameres de novel·la negra, dotat 
amb 6.000 euros, per La soledat del llebrer. El premi es 
va lliurar ahir en la Nit del Misteri de Terrassa.

MANEL ALJAMA, 
PREMI FERRAN 
CANYAMERES

01. El Kronos Quartet durant la inauguració del 
Grec. 02. La consellera de Cultura, Mariàngela 

Vilallonga; el ministre de Cultura, José Guirao; 
l’alcaldessa Ada Colau, i els regidors Joan 

Subirats i Janet Sanz, al Teatre Grec. CRISTINA CALDERER

N
o

tí
ci

a 
d

is
tr

ib
u

ïd
a 

p
er

 a
 l

´I
n

st
it

u
t 

d
el

 T
ea

tr
e


