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T
ot el que s’ha viscut des 
del març feia que la de 
dimarts no fos, no podia 
ser-ho, una inauguració 

típica del Grec. Era la nit del re-
trobament amb les arts escèni-
ques i el festival d’estiu de Barce-
lona arriba, amb tots els seus pro-
tocols de prevenció, com la pri-
mera cota aconseguida en una es-
calada temible per al sector cultu-
ral. Si s’havien d’elegir uns mes-
tres de cerimònia perquè insu-
flessin a l’obertura poesia, màgia 
i joc ningú millor que Blaï Mateu 
i Camille Decourtye, la parella de 
Baró d’Evel, una companyia que 
partint del gen circense supera 
qualsevol etiqueta que encaselli. 

En aquesta línia es mou A to-
car!, un muntatge idoni per obrir 
el Grec i creat a contrarellotge, 
gairebé com el mateix festival, 
que no es va resignar en cap mo-
ment a cedir davant la Covid-19. 
És A tocar! un ‘collage’ de núme-
ros, irregular per la falta d’una 
columna dramatúrgica que el 
sostingui amb fermesa, en la 
qual es transita de la mirada 
amarga al que s’ha viscut a l’ale-
gria, de la denúncia al joc, de 
l’absurd a l’humor ingenu, i 
sempre amb el màgic segell de 
Baró d’Evel. Aquesta falta de 
temps els ha portat a recuperar 
números de Là i de Falaise, el mi-
llor espectacle del curs passat, 
com els vestits d’escaiola que 
porten Mateu i Decourtye i que 
s’esquerden en el primer núme-
ro. No hi ha millor manera 
d’apel·lar a la fragilitat humana. 

La parella de Baró d’Evel són 
uns superdotats amb una compe-
netració devastadora. Decourtye 
va demostrar, a més, la seva sol-
vència com a cantant, per exem-
ple en un vibrant rap amb pinze-
llades de beatbox. També van 
comptar amb uns col·laboradors 
de primera, alguns d’ells, molt 
pròxims. Jaume Mateu, el pare de 
Blaï, va ser el Tortell Poltrona de 
sempre, un clown meravellós que 
es va encarregar de verbalitzar 
–amb el seu «‘qué bestia’»– la de-
núncia òbvia, però sempre ne-
cessària, a favor d’un món més 
sostenible i just. «Alcaldessa, ¿què 
hem de fer», li va etzibar a Ada Co-
lau, al capdavant de les autoritats 
que van assistir a la reduïda estre-

na, amb presència majoritària 
com a convidats de treballadors 
sanitaris i altres col·lectius de la 
primera línia contra la pan -
dèmia. Rita, la filla de Blaï i Cami-
lle, de 6 anys, va jugar amb el seu 
avi, es va moure com si fos a casa 
seva i es va atrevir fins i tot amb 
un cant flamenc juntament amb 
la guitarra de Refree. 

Fora de la família, Refree va 
posar la música amb piano i gui-
tarra junt amb la fadista portu-
guesa Lina, que amb la seva veu 
punyent va evocar aquells dies 

tan foscos. Maria Muñoz va des-
plegar el ball elegant en la troupe i 
Imma Colomer va emocionar 
amb un text de la sociòloga Mari-
na Garcés que ens va recordar 
que la «vida és una tremolor» i 
que va evocar «els somnis de les 
nits d’estiu». I  l’artista plàstic 
Frederic Amat, un altre nom del 
Lliure com Colomer, va jugar 
amb el negre del dol i el blanc de 
la vida tant en unes magnètiques 
projeccions amb tinta en el fons 
de pedra de l’amfiteatre com pin-
tant el terra de l’escenari, per a la 
qual cosa va arribar a fer servir 
un carro amb calç d’aquells que 
marcaven les línies dels vells 
camps de futbol. Així de genials 
són la gent de Baró d’Evel. H

CRÍTICA  Baró d’Evel deixa el seu segell màgic en la inauguració

33 Blaï Mateu i la seva filla Rita, en una escena d’‘A tocar!’.

FERRAN NADEU

‘A tocar!’  transita de  
l’alegria de la vida a 
l’apel·lació amarga de 
la pandèmia en un joc 
escènic sense fronteres

Angelica Liddell, a  
la càrrega al Lliure

MARTA CERVERA 
BARCELONA

La polifacètica Angelica Liddell 
és una creadora que no deixa in-
diferent. Ho comprovaran els 
que vagin a veure The scarlet letter, 
adaptació lliure de la novel·la de 
Nathaniel Hawthorne, al Teatre 
Lliure des d’avui i fins dissabte.  
 Liddell utilitza la història de 
la dona adúltera d’una altra èpo-
ca per llançar una ferotge crítica 
al feminisme de l’era del MeToo. 
Hi denuncia el neopuritanisme, 
el fariseisme i la hipocresia mo-
ral de la nostra societat en un 

muntatge amb impactants imat-
ges, sobretot per a qui no hagi 
vist mai alguna de les seves 
obres. Els aspectes espirituals i 
terrenals s’uneixen en aquesta 
proposta on juga amb cossos nus 
i crea quadros vivents que carre-
ga contra l’ordre establert.  
 La dramaturga, directora, es-
cenògrafa i actriu nascuda a Fi-
gueres ha hagut d’adaptar la se-
va creació per poder represen-
tar-la segons els nous protocols 
en el teatre.  Però segur que se 
les haurà enginyat per poten -
ciar l’obra. H

El festival d’estiu de Barcelona LLL
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