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¿Com poden parlar de la
mort uns nens plens de
vitalitat, de joia, que ho
tenen tot, que només
volen jugar? I tanmateix,
tota aquesta energia
emociona per una sola
raó: que és absolutament
innocent. Però ¿com pot
ser que en el mateix mo-
ment que aquests nens
juguen a actuar n’hi
hagi d’altres que moren
a desenes en atemptats a
Bagdad o per gana a
l’Àfrica negra? Entre tots
ells, els d’aquí i els d’allí,
hi havia alguna cosa en
comú, una mena de lli-
gam fortíssim que ager-
mana tots els nens del
món i que fa que es re-
servin per a ells mateixos
els somriures més còm-
plices: la inèrcia de la
vida que, malgrat tot i
per damunt de tot, no
para... fins que un dia
s’atura totalment, sobta-
dament.

És aquest descobri-
ment, que dia rere dia in-
tentem amagar, el que fa
que el nostre cor bategui
més fort en algunes es-
cenes de Sobre la mort i el

que converteix un joc, un conte, uns dibuixos,
una cançó, executats sense més transcendèn-
cia, en revelacions. Perquè els nens han deixat
de ser nens i s’han convertit en símbols d’un
present que no para d’empènyer per seguir crei-
xent, tot i que no pot esperar un altre futur que
no sigui la mort.

Aquesta fatalitat es comença a fer evident
quan estan saltant sense parar a ritme de dis-
coteca. I aleshores és inevitable imaginar-te’ls
allí, uns anys més tard, perduda la innocència,
ballant d’una manera molt diferent i per raons
molt més diferents encara: la conquesta d’una
vida d’adult inserida en alguna mena d’es-
tructura social.

DANSA
‘Sobre la mort’

Vida
Bàrbara Raubert Nonell

Sociedad Dr. Alonso ‘Sobre la mort’.

Dramatúrgia: Tomàs Aragay i Sofia
Asencio. Intèrprets: Patricia Ayuste,
Lidia Ayuste, Jan Cabarrocas, Xènia
Costa, Clara Farrés, Eduard Paredes,
Zaïra Ros, Mar Vallès. Festival Grec. Te-

atre Ovidi Montllor. 13 de juliol.

Nens jugant a matar en un moment de ‘Sobre la mort’
JOSEP LOSADA
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©Grec amb música pròpia
Pep Bl ay

● No seré jo qui discuteixi la qualitat del cartell musical
del Grec d’aquest any. Barcelona està rebent noms que me-

reixen passar a la història en majúscules com Paolo Conte, Ma-
rianne Faithfull, Joe Jackson, John Zorn i Phillip Glass, entre
altres. El conjunt dels artistes prové de l’aportació de moltes
de les promotores de concerts privades de Barcelona, amb una
idea clara de pluralitat i interès cultural. En aquest sentit,
aquest any s’ha millorat. Tot i que, per ser fidels a la realitat,
molts dels concerts que s’hi programen haurien aterrat igual-
ment a Barcelona en les seves habituals gires d’estiu. Vull dir
que el cartell no demostra una voluntat per incorporar pro-
jectes únics que donin categoria i llum pròpia al festival. Re-
conec que deu ser caríssim que els grans artistes estrangers
produeixin algun concert especial per al Grec. Però el gran pro-
blema és que no es compta amb els que, d’entrada, podrien fer
aquesta producció única, pensada per a l’ocasió i de gran ca-
tegoria: els creadors catalans. Només cal veure el cartell. Sem-
bla que l’organització d’aquest any considera que l’únic que
està a l’alçada dels internacionals és Serrat, que, com tots els-
participants, ni tan sols hi ha estrenat la gira. En castellà, se
salva el gran Miguel Poveda cantant copla amb Martirio. Els al-
tres catalans seleccionats són Els Pets, escollits a cuita-corrents
perquè callessin els que reivindicaven la inexistent quota en
català. I aquí s’acaba. La meva pregunta és: tenint en compte
que el Grec és el festival que se celebra a la capital de Catalu-
nya, ¿tan dificil és que s’hi programin produccions pròpies
d’una qualitat de talla internacional, pensades expressament
per a l’ocasió, amb músics com Llach, Miquel Gil, Comelade,
Quintana, Sisa, Portet, Antònia Font o Llibert Fortuny? Molt
em temo que el problema de fons és, d’una banda, una manca
de sensibilitat, de confiança i/o de coneixement de la realitat
musical al nostre país per part dels programadors (a qui, tot
sigui dit, agraeixo el que exporten d’arreu del món). D’altra
banda, hi deu haver una falta de voluntat per destinar diners
i esforços al servei d’un festival musical amb personalitat prò-
pia. I no estic demanant res estrany. No és més que aplicar el
que s’ha fet en el mateix Grec dins la programació de teatre.

Bea Hernández
BARCELONA

Avui comença
a Barcelona
‘Interferèn-
cia’, la

segona mostra
d’intervencions
artístiques en espais
públics. Es tracta
d’involucrar la
ciutadania en l’art
més lliure i creatiu.

La proposta, emmarcada dins
del Grec amb suport de l’As-
sociació Marató de l’Especta-
cle, té la intenció d’utilitzar
l’espai públic com a escenari
dels seus espectacles. La mos-
tra tindrà lloc del 15 al 17 de
juliol en diferents indrets de
la ciutat, com el Moll de la
Fusta, el Mercat de la Boque-

ria, la plaça dels Àngels, el
barri del Raval i la rambla de
Catalunya, entre d’altres.

Aquesta iniciativa, diu Juan
Eduardo López, director de la
mostra, “és una proposta com-
plicada que requereix la col·la-
boració de moltes persones, ja
que hi ha moltes dificultats per
ubicar els espectacles als llocs
públics”. Tant els membres del
Grec com la direcció i els ar-
tistes d’Interferència reivindi-
quen la dificultat que presen-
ta fer qualsevol tipus d’acte al
carrer. Només amb els permi-
sos, “n’hi ha molts que es fan
enrere”, puntualitzen. A més,
si Barcelona vol ser una ciutat
capdavantera de la producció

cultural i artística ha de fo-
mentar la participació ciuta-
dana, i això només s’aconse-
gueix apropant les obres allí on
hi ha els ciutadans: al carrer,
espai per al diàleg, la partici-
pació i l’experimentació.
L’equip d’Interferència explica
que el que ells fan són “activi-
tats artístiques amb vocació so-
cial”, com a observadors de les
tendències més noves, dels can-
vis polítics i socials. A partir
d’aquí, comencen a treballar
en tot tipus de pràctiques ar-
tístiques. La norma és que no
n’hi ha, de normes. I els requi-
sits: màxima creativitat i ori-
ginalitat. El projecte va néixer
fa un parell d’anys amb la idea
de crear intervencions en el
paisatge de la ciutat, de sor-
prendre els vianants.

La intervenció més destaca-
da d’aquesta nova edició serà
L’Art de Triomphe, un arc cons-
truït amb contenidors de trans-
port marins que vol simbolit-
zar la poca estima que té
l’economia per la cultura.

‘Interferència’ s’apropia del carrer
per fer-hi un art lliure i democràtic

“Fem activitats
artístiques al carrer

amb vocació
social”, explica el

director


