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LA MORDAÇ
MIRADA
AL MELIC
D’ALBERTÍ

MANEL CEREIJO
BARCELONA

CRÒNICA El musical
‘Pinsans i caderne-
res’ va fer somriure

Un dels plats forts del Grec ha es-
tat Pinsans i caderneres, un musi-
cal de Xavier Albertí que va acon-
seguir que el públic del Romea
sortís amb un somriure dibuixat
a la cara. L’enginy del músic i di-
rector català va unir nostàlgia i
humor àcid a través d’una classe
magistral sobre les ventures i des-
ventures de la vida cultural cata-
lana durant els segles XIX i XX.
De forma intel.ligent i mordaç,
aquesta mirada al melic de la Ca-
talunya que un dia va voler ser
algú en el panorama musical
però mai ho va ser del tot provo-
ca des de la riallada neta i sana
fins a la melancolia més tendra.

El text de Narcís Comadira és
pura dinamita i la direcció d’ac-
tors cantants, de molt voltatge,
perfila uns personatges que es
reuneixen per celebrar el cente-
nari d’una imaginària societat co-
ral, Pinsans i Caderneres, i ho fa
de forma deliciosament es -
perpèntica.

Albertí va aglutinar, incloent-
s’hi com a florista, nou intèr-
prets excepcionals: va enlluernar
Oriol Genís com a Narcís Cordeli-
ra, impressionant en la seva ver-
borrea, i Xavier Pujolràs com a Fa-
bià Serra; en la part musical l’efi-
cient teclat d’Efrem García va
afrontar un repertori vastíssim,
recorrent més d’un segle d’his-
tòria i amenitzant desenfadats
números defensats amb gràcia
per Miquel Cobos, Titon Frauca,
María Hinojosa, Enric Martínez–
Castignani i Marisa Martins. La
coral del Conservatori de Girona,
disfressada de públic, va sorpren-
dre estereofònicament amb les
seves veus ben empastades. H

Pàgines 16 i 17 LLLFestival d’estiu de Barcelona 3 El balanç

‘SUTRA’
DANSA
L’amfiteatre es va rendir
al coreògraf Sidi Larbi
Cherkaoui i el kung-fu
dels monjos de Shaolin

‘DIDO & AENEAS’
ÒPERA I DANSA
La creació de l’alemanya
Sasha Waltz, amb
coreografia subaquàtica
inclosa, va impactar al TNC

‘TROILUS AND CRESSIDA’
TEATRE
La companyia Cheek by
Jowl va brillar al Lliure
amb la recreació de
l’obra de Shakespeare

‘LAS TROYANAS’
TEATRE
Mario Gas va
conquistar l’amfiteatre
amb l’adaptació de la
tragèdia d’Eurípides

‘A DISAPPEARING NUMBER’
TEATRE
La desbordant
imaginació de
Complicite crea un
referent al Lliure

ELS ESPECTACLES Entrades
esgotades
·DIDO & AENEAS
·LA NIT BLANCA
·VANESSA DA MATA
·HIP HOP
·NIT DE CIRC
·BUIKA
·RÈQUIEM
·EL REI LEAR
(les dues
últimes
setmanes)

Música

23 (3 gratuïts)

Dansa

10 (3 gratuïts)

Circ i altres

7 (3 gratuïts)

Teatre

18

Els
muntatges
destacats

RAMON CURTO

Per gèneres

Ricardo Szwarcer admet que l’obra inaugural va ser fallida però considera
«excel.lent» el resultat global, amb 80.000 espectadors i gran èxit dels actes gratuïts

El Grec manté el públic amb
la seva oferta més arriscada

E
l Grec 2008 tanca amb
«excel.lents resultats», se-
gons el seu director, Ri-
cardo Szwarcer, una edi-
ció marcada pel «risc i la

voluntat de canvi». El festival ha tin-
gut una assistència de més de
80.000 espectadors, amb un total de
66.448 localitats venudes (57%, con-
tra el 58% del 2007) que se sumen a
l’èxit dels actes gratuïts.

«El Grec no és un laboratori d’as-
saig per a la temporada alta, sinó
que ha de tenir el seu propi perfil,
promoure la qualitat i la creativitat,
i contribuir a les obres noves i a la

imatge de Barcelona a l’estranger»,
va declarar ahir el director argentí
en la presentació del resum de la 32ª
edició, en presència del delegat de
Cultura de l’Ajuntament de Barcelo-
na, Jordi Martí, i l’alcalde accidental,
Carles Martí. «Des de fa un parell
d’anys el Grec està vivint un procés
de transformació per consolidar-se
com a plataforma generadora del
moviment artístic», va argüir Martí,
que va recolzar Szwarcer quan, al
ser qüestionat per la producció cata-
lana (9 de 20 muntatges), va pregun-
tar quina quota ha d’assumir.

Entre les novetats figurava el pro-
tagonisme del recinte del Teatre
Grec (ha acollit 13 de 49 espectacles

de pagament), i la incorporació d’es-
pais com el Museu Picasso i el CCCB.
A més, es va apostar per la música
clàssica i l’oferta destinada al públic
familiar, programant dues Nit de
Circ (disciplina de més èxit amb el
79% de l’aforament venut).

AMB ACCENT ANGLÈS / Després d’uns
vacil.lants inicis, amb l’ensopegada
d’Història del soldat (que va rebre una
tèbia acollida i algunes esbroncades)
i la punxada d’Andròmaca (35% de
l’aforament), el festival va prendre
vol amb l’excel.lència de produc-
cions foranes com la magistral òpe-
ra Dido & Aeneas, que va esgotar les
entrades. A disappearing number

(87% de l’aforament), The Brothers Si-
ze (99%), Sutra (92%), Traces (75%),
Troilus and Cressida (92%) i Hiroaki
Umeda (94%) van deixar el pavelló
internacional pels núvols, tant a ni-
vell de crítiques com de públic.
També van triomfar Josep Maria
Pou, a la pell d’Orson Welles, Las tro-
yanas, El rei Lear, Nunca estuviste tan
adorable, Mujeres i la cantant Buika,
entre altres.

«Història del soldat no era adequa-
da per obrir el festival», va admetre
Szwarcer, que va anunciar per a la
pròxima edició una coproducció
amb el prestigiós Festival de Teatre
d’Avinyó (França) en què participa-
ran actors catalans. H
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