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es cinc coproduccions del
Teatre Lliure en el cicle Ra-
dicals Lliure es caracterit-

zen per dos pols: el preciosisme o
joc original en l’escena (les pro-
postes de Roger Bernat, Sergi Fa-
üstino i Joan Baixas) o la intenció
de provocar una crítica, amb un
treball que encara està en procés
(Marta Galán). La conjunció dels
dos extrems, l’excepció que con-
firma la regla, és el treball de Maria
Stamenkovic, preciós i dolorós.

� Bernat, rebec. Roger Bernat

aconsegueix sorprendre amb un
joc que diverteix i alhora compro-
met. Situa l’espectador a la plaça i
els equip amb uns auriculars des
d’on desgranen un extens (potser
massa) qüestionari. Deu ser de les
poques vegades que els mileuristes
reben un homenatge silenciós i els
que cobren més de 2.000 euros es
retraten amb vergonya. Però Do-
mini públic és molt més que això.
Demostra que l’olor de la cuina
dels avis és un record que tant po-
den tenir els nascuts a Barcelona
com els estrangers; que els pares
són un puntal en l’educació de la
majoria; que la intimitat a l’aire
lliure respira dificultosament. Bon
treball, tot i que més intuïtiu que
dramatúrgic. Pel que sembla,
l’obra s’ha anat perfilant enfron-
tant els diferents grups en poste-
riors sessions. La sorpresa final,
ara sí dins del teatre, tanca l’expe-
riència com un bombó amarg però
que reconforta.

� Stamenkovic, dolorosa. Maria

Stamenkovic i Guillaume Marie
signen una producció intuïtiva
amb una posada en escena desas-
sossegadora. Arrenquen des de la
foscor i el silenci més absoluts. Per
moments, el soroll serà eixordador
i la llum aixafarà els personatges
(una parella cansada d’ella matei-

L

xa), que no troben formes d’emo-
cionar-se. Tot és reiteratiu, estèril.
Apassiona el moviment dels dos
intèrprets, mecànic, rapidíssim.
Mentre Stamenkovic fa una inter-
pretació més emotiva, Marie exe-
cuta amb fredor. Un treball cruel,
dur, amb un final obert perquè l’es-
pectador tanqui el muntatge al seu
cervell.

� Galán, a les beceroles. Marta

Galán avisa que el muntatge que es
pot veure a l’Espai Lliure està en
procés. Efectivament, pel que es va
veure en l’estrena, el treball neces-
sita que el discurs s’adeqüi amb les
imatges i, sobretot amb el tema de
fons. Galán planteja un interessant
muntatge en què es reflexiona so-
bre l’educació d’una mare sobre-
protectora i un pare que convida a
l’aventura i al risc un fill amb pro-
blemes d’hiperactivitat. Sí que es
pot destacar el treball de Núria
Lloansí i de Juan Navarro. Però hi
ha massa interrogants, encara. Per
què desbordar el got amb llet fins a
acabar la botella? Per què la imatge
de la mare, convertida en cabra (si
no és una broma velada per l’èxit
de Qui és Sylvia?) Per què la mort
del nen i la mare? Un detall, el fill,
a l’estrena, estirat, es va adormir!

� Fäustino, explorador. Sergi

Fäustino ha fet un pas dramatúrgic
més a la senzillesa de l’aquí i ara de
De los condenados (2007). Ara,
els actors rememoren una trobada
(l’allà i ahir) amb què poden tergi-
versar la decoració d’una cafeteria

d’hotel. Per un, és elegant, per l’al-
tre és cutre. També treballen en un
joc de miralls recordant les conver-
ses amb altres usuaris de la cafete-
ria i, sobretot, especulant les raons
d’aquests per iniciar una conversa.
Un bon treball estilístic, amb tocs
còmics que, però, no passa de ser
un experiment interessant.

� Baixas, despullat. Joan Baixas

i Agustí Fernández, els més vete-
rans d’aquesta tria, fan el treball
més despullat. Recorda els muntat-
ges que Albert Mestres munta a la
Sala Beckett on provoca la trobada
entre el compositor contemporani i
l’artista plàstic o performàtic. Fer-
nández, que ha experimentat tam-
bé amb el flamenc i la dansa (amb
Miguel Poveda i Andrés Corche-
ro), explora ara el so fent vibrar
amb fustes directament les cordes
del piano, com si fos una arpa. Bai-
xas arrenca i tanca la proposta amb
un conte sensible (una noia en un
psiquiàtric que es comunica fent
xiulets d’ocells) i macabre (sang i
fetge per una discussió fatal de
nous rics). Les ombres i la pintura
en directe (acompanyada d’una
pertorbadora projecció d’un cau
ple de ratolins) aporten el cop a
l’estómac, la ració de desassosse-
gament que ajuda a fondre els al-
tres ingredients. Un treball mini-
malista, senzill, efectiu, tendre que
no arriba a denunciar (o potser ho
fa de manera massa subliminar) les
relacions superficials. Ben al con-
trari, es palpa que hi ha una gruix
d’amistat entre els intèrprets.

� Títol: Domini públic

Creació i direcció: Roger Bernat.

Dia i lloc: dijous, 10 d’abril, al

Teatre Lliure. Barcelona

� Títol: Trigger

Creació i interpretació: Maria

Stamenkovic i Guillaume Marie.

Dia i lloc: divendres, 11 d’abril, al

Teatre Lliure. Barcelona

� Títol: Protégeme, instrúyeme 1.1

Creació i direcció: Marta Galán.

Dia i lloc: dijous, 17 d’abril, al

Teatre Lliure. Barcelona

� Títol: Duques de Bergara,

unplugged

Creació i direcció: Sergi

Fäustino.

Dia i lloc: divendres, 18 d’abril, al

Teatre Lliure. Barcelona

� Títol: Brindis per Zoé

Creació i direcció: Joan Baixas +

Agustí Fernández.

Dia i lloc: dijous, 24 d’abril, al

Teatre Lliure. Barcelona
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Bellesa visual o inquietud argumental

Maria Stamenkovic i Guillaume Marie a Trigger. / EL PUNT

● La soprano basca Ain-
hoa Arteta, una interpreta-
ció dels dificilíssims 24
Capricis per a violí de Pa-
ganini a càrrec d’Ala Vo-
ronkova, l’Orquestra de
Cambra de Praga oferint
una peça no gaire habitual
d’escoltar com és la Missa
solemnis de Beethoven i,
com a particularitat del
festival, violoncel·listes
d’excel·lent nivell centra-
ran la 28a edició del Festi-
val Internacional de Músi-
ca Pau Casals del Ven-
drell. L’esdeveniment
condensarà catorze con-
certs del 12 de juliol al 23
d’agost. Tres violoncel-
listes de renom hi pren-
dran part: Arnau Tomàs,
integrant del reconegut
Quartet Casals, demostra-
rà els dots de solista que té
en un concert inaugural, el
12 de juliol, que inclourà
una interpretació de la Sui-
te per a violoncel número
1 de Bach. Laia Puig el re-
llevarà una setmana més

tard amb l’Orquestra de
Cambra del Garraf, que di-
rigeix Salvador Brotons.
Finalment, Stefan Gi-
glberger culminarà la re-
presentació de violoncels
acompanyat de l’Orques-
tra de Cambra de Berlín.

El festival, però, que es
vanaglorieja del seu eclec-
ticisme, farà lluir com a re-
clams la soprano guipus-
coana Ainhoa Arteta, que
actuarà l’11 d’agost amb
Roger Vignoles al piano, i
la japonesoalemanya In-
grid Fujiko Hemming, que
el 5 d’agost mostrarà a
L’Auditori Pau Casals
–seu dels catorze recitals
del Festival– les habilitats
que han fet que hagi venut
dos milions del seu primer
disc en terres nipones.
La Cobla Sant Jordi, que
dirigeix Xavier Pagès, in-
terpretarà composicions
d’autors joves, entre les
quals, Música per a piano
i cobla, de Marc Timon,
que s’haurà estrenat uns
dies abans a Barcelona.

Ainhoa Arteta, Ala
Voronkova i l’Orquestra de

Cambra de Praga, en el
Festival Pau Casals

G. V. / Barcelona

Ainhoa Arteta, durant un recital l’estiu del 2006. / EFE

● El Foment de les Arts i
del Disseny (FAD) ha
creat un nou guardó de ca-
ràcter internacional que
neix amb la vocació de
premiar aquelles experièn-
cies o actuacions urbanes
–ja sigui d’iniciativa pú-
blica o privada– que repor-
tin efectes positius per a
una ciutat i els seus habi-
tants. El premi, que no tin-

drà cap dotació econòmi-
ca, s’anomenarà City to
City Barcelona FAD
Award i valorarà que les
candidatures presentades
millorin la vida dels ciuta-
dans i transformin la ciu-
tat, que s’aportin noves
maneres d’afrontar situa-
cions complexes i també la
capacitat d’anticipació da-
vant de problemàtiques,
reptes i escenaris futurs.

El FAD premiarà
les accions que millorin
la vida dels ciutadans

X. A. / Barcelona


