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Gènesi 3.0 s’estrena
aquest dimecres coinci-
dint amb altres representa-
cions del festival d’estiu
Grec com ara 2666 al Lliu-
re, King a la Biblioteca Ca-
talunya, i A ciegas, al Vi-
llarroel. L’obra continuarà
en cartell fins al 22 de ju-
liol, data que el Romea co-
mençarà les vacances.

Gerard Guix defineix la
seva obra com una suma
impossible del mite
d’Adam i Eva, Antígona i
Alícia al país de les mera-
velles. Elvira Prado ho
compara amb «un viatge
de sensacions sense haver-
se pres res». No es vol de-
semmascarar l’argument
que, evidentment, conti-
nua abordant la mort. La
peça parla, això sí, del pre-
sent des d’un futur hipotè-
tic. Carlos Wagner va pro-
posar una escenografia
simbòlica a Juana. L’esce-
nografia de Gènesi 3.0
aborda un espai «hiperrea-
lista»: «Quan somnies no
te n’adones i conceps tots
els elements com a reals.»
De fet, hi ha dos nivells
d’acció: una piscina aban-
donada («l’aigua en el
somni dóna la imatge
d’accedir al subcons-
cient», comenta Wagner)
on apareixen els personat-
ges i la vorera de la pisci-
na, on hi ha els músics que
es mostren en blanc i negre
habitants «d’una festa de
fantasmes», comenta el di-
rector.

l’òpera i el Romea
L’òpera d’Enric Palomar
va ser un treball, estrenat a
Halle (Alemanya) i copro-

duït pel festival d’òpera de
butxaca, que va posicionar
l’òpera contemporània al
Romea. Bieito, un director

amb tants èxits com polè-
miques en totes les seves
direccions escèniques del
bel canto, aspira a norma-

litzar el gènere al teatre del
carrer de l’Hospital.
L’adaptació final de Gène-
si 3.0, però, es queda a mig

camí del musical més con-
vencional i de l’òpera.

Josep Sanou, autor de la
composició musical (que
ja havia signat altres es-
pais sonors com ara el de
Metamorfosi de la Fura
dels Baus), celebra que en
aquesta ocasió la música
tingui «un pes preponde-
rant». El repte musical era
aconseguir que una músi-
ca introspectiva, com ara
és l’electrònica, pogués
transcendir a escena.
S’aconsegueix, segons Sa-
nou, mesclant aquesta mu-
sicalitat més abstracta amb
ritmes inequívocs com ara
el hip-hop, una saeta en
clau techno o una ranxera.

Carlos Wagner, Gerard Guix i Josep Sanou musicalitzen una peça onírica al Teatre Romea

Malson en una piscina abandonada

JORDI BORDES/ Barcelona

� Jordi González, directiu de l’empre-
sa Focus que gestiona el Teatre Romea,
convida a atrevir-se amb Gènesi 3.0.
Adverteix que, habitualment, es dema-
na teatre de risc i contemporani i que,
quan hi ha l’ocasió de produir-ne com
ara, queda en silenci «davant d’obres
més mediàtiques». González aspira
que Gènesi 3.0 desperti la curiositat i
arrenqui l’interès del públic.

El mèrit del muntatge, per l’autor, el
director i el director musical és el tre-

� Gerard Guix va guanyar la tercera edició de
textos literaris a la Fundació Romea amb El ce-
mentiri. El director artístic del Romea, Calixto
Bieito, va proposar reconvertir la posada en es-

Gerard Guix, d’El cementiri a Gènesi 3.0. / DAVID RUANO

cena i muntar-la com si fos una òpera contem-
porània. Per aquest motiu, va encarregar-li la
direcció a Carlos Wagner (Juana d’Enric Palo-
mar i llibret de Rebecca Simpson vist al Romea
al 2005). El director va apostar per la música

ball que han fet conjuntament. Ha im-
plicat tants canvis que, fins i tot s’ha in-
corporat un tercer personatge a l’esce-
na. També la música ha evolucionat.
Ha incorporat uns teclats a la música
electrònica i també hi ha incorporat el
so en directe d’una bateria. Per Sanou,
el principal («més fins i tot que sigui
original») era aconseguir un so perso-
nal, més que quadrar una partitura tan-
cada que interpretessin uns músics de
manera mimètica.

electrònica «poc dramàtica» de Josep Sanou,
però afí a l’univers virtual de Guix. Tals canvis
han implicat una modificació radical comen-
çant pel títol: Gènesi 3.0. Ara no succeeix en un
cementiri, sinó en una piscina abandonada.

Teatre de risc, aquí i ara
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Robinbook edita
l’autobiografia de
Nick Mason, del
grup Pink Floyd
� Barcelona. La col·lec-
ció Manontroppo
d’Edicions Robinbook
acaba de publicar Den-
tro de Pink Floyd, tra-
ducció a l’espanyol de
l’autobiografia editada
a Anglaterra l’any 2004
de Nick Mason, bateria
d’aquest grup musical
britànic que, durant la
dècada dels seixanta, va
ser cabdal en el naixe-
ment de la psicodèlia i,
als setanta i als vuitan-
ta, va firmar obres tan
venudes i aclamades
com ara The dark side
of the moon, Wish you
were here i The wall.
Mason matisa i apro-
fundeix en capítols de
la història de la banda
com ara quan Syd Bar-
rett, primer líder del
grup, va ser expulsat de
la banda i va aïllar-se
del món fins que va mo-
rir l’any passat o quan
Roger Waters va dirigir
el grup de manera quasi
dictatorial durant la
gestació de The wall.
Mason, que tot i no
exercir mai de líder sí
que és l’únic integrant
del grup que va militar
en la banda de principi a
fi, ofereix també uns
quants detalls sobre
com es va preparar el
retorn esporàdic del
grup als escenaris, en
una actuació al festival
Live 8, el 2005. Robin-
book també acaba de
publicar El enigma
Kurt Cobain, en el qual
M. Clark i P. Woods,
amb la voluntat de co-
nèixer millor una de les
personalitats més con-
trovertides de la histò-
ria del rock, recopilen
uns quants dels millors
articles escrits al vol-
tant del líder de Nirva-
na. / EL PUNT




