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Cultura i Espectacles
Festival Grec 2021

La salut del circ contem-
porani català és notable, i
si té èxit és perquè aconse-
gueix atraure un ampli
grup d’espectadors amb
uns espectacles que tenen
uns llenguatges propis, i
que estan agermanats pel
fet de tensar els límits. Els
que siguin. Aquest èxit es
demostra, per exemple,
amb la gira internacional i
nacional de la companyia
Eia, abans de la seva estre-
na (del 15 al 17 de juliol al
Mercat de les Flors). Tam-
bé la companyia Rhum fa

una aposta valenta. Per-
què s’ha atrevit a progra-
mar fora del Teatre Lliure
(el seu escenari de refe-
rència a Rhum, Rhumia i
Rhumans); ara presenta
Gran reserva al Teatre
Borràs fins a l’1 d’agost. El
Grec, que torna a convidar
el Grup Acrobàtic de Tàn-
ger (amb Desperta’t, una
nova peça espectacular
d’un ritme i uns vols espec-
taculars a l’Amfiteatre
Grec divendres i dissabte
vinent), també ha volgut
premiar la tenacitat de
projectes com el Circ d’Hi-
vern de l’Ateneu Popular
de 9Barris, que enguany

ha celebrat els seus 25
anys de produccions inin-
terrompudes. Fins i tot la
foscor és un nou projecte
que vol consolidar-se en
els escenaris de sala d’ar-
reu de Catalunya, sumant
més arguments a la dra-
matúrgia, que continua
expressant-se a través de
les disciplines acrobàti-
ques. Es podrà veure del
22 al 24 de juliol al Mercat
de les Flors.

Nuye és el resultat de
dos anys d’investigació a la
sala d’assaig dels Eia. És el
primer cop que Armando
Rabanera Muro i Fabrizio
Giannini no seran a l’esce-

na i donen l’oportunitat a
sis acròbates que treballen
a partir de tres tipus de pa-
relles: home-home, dona-
home, dona-dona. Gianni-
ni explicava fa uns dies en
la roda de premsa adreça-

da al circ que Eia mai havia
treballat els exercicis de
mà a mà com a eix central.
I aquest ha estat l’univers
que s’ha explorat en
aquest muntatge, que no
obvia altres exercicis com
el trampolí i un espai escè-
nic que es va transfor-
mant contínuament. In-
Tarsi es va estrenar el
2016. Les companyies de
circ fan llarguíssimes ex-
ploracions a la sala d’as-
saig per construir uns
muntatges que aguanten
molts anys en cartell.
També ho pretén fer
Nuye. La nova companyia
que hi participa beu de di-

ferents generacions i tra-
jectòries artístiques. Fa-
brizio Giannini descarta
que hi hagi un canvi gene-
racional en l’escena; en tot
cas, a partir d’ara, la famí-
lia d’Eia “serà més gran”.
Nuye també es podrà veu-
re aviat a Terrassa i té pre-
vista una minitemporada
per Nadal al Mercat de les
Flors. L’obra planteja una
relació molt oberta de pa-
relles, trencant el concep-
te de gènere i demostrant
una desjerarquització de
les relacions personals, a
través d’unes acrobàcies i
una espectacularitat com-
pletada amb la composició

Circ tensant el límit
J. Bordes
BARCELONA

El Grec mostra un ventall de propostes principalment de circ contemporani com
són la companyia Eia, el Circ d’Hivern de 9Barris, els Rhum i Pepa Plana

Un detall del muntatge
‘Nuye’, de la companyia
Eia, que estrena aquest
Grec al Mercat de les
Flors ■ CLARA PEDRO

La companyia
Rhum s’atreveix a
programar ‘Gran
reserva’ diverses
setmanes al
Teatre Borràs
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No és or tot el que
s’autoedita

L’APUNT Perquè són bons autors? N’hi ha que sí, però la majo-
ria és perquè tenen un mercat potencial ja creat. Sem-
bla evident que algunes editorials no saben valorar
originals, però sí xifres de vendes. “Oh, és que aquesta
novel·la ha agradat a milers de lectors”, diuen. I Hitler
va arribar al poder democràticament, dic jo. Sí, faig
demagògia, perquè el mercat s’està corrompent.Lluís Llort

La majoria d’editorials reben carretades d’originals. La
majoria publiquen massa i filtren (i treballen) poc el
que publiquen. Apostes a la ruleta amb poques proba-
bilitats de guanyar. Paral·lelament, cada cop hi ha més
autors que s’autoediten en plataformes digitals, nor-
malment farts de buscar editorial. Alguns acaben sent
molt llegits i, quan els detecta una editorial, els fitxa.

Tempta escriure una crò-
nica explicant les dificul-
tats amb les quals ens tro-
bem els periodistes per se-
guir el Festival de Canes
en aquests temps de la
pandèmia. És una contra-
dicció i fins una paradoxa
haver de reservar les en-
trades dos dies per enda-
vant per evitar que a les
portes de les sales ens hi
amunteguem els acredi-
tats per assegurar-nos
l’accés, però fer les matei-
xes cues de sempre sense
cap distància de segure-
tat. Tanmateix, la feina
dels cronistes dels festi-
vals de cinema no és expli-
car els seus problemes per
realitzar-la, sinó dir algu-
na cosa sobre els films que
s’hi projecten.

És així que explicaré
que el festival va inaugu-
rar-se dimarts a la nit amb
la gala d’obertura (on va
brillar Jodie Foster, que hi
era per rebre una Palma
honorífica i que, en un
francès fluid insòlit en el
cas d’una estrella nord-
americana, va dir paraules
belles sense grandiloqüèn-
cia sobre el sentit del cine-
ma) i la projecció d’Annet-
te, el musical que ha dirigit
Leos Carax a partir d’un
guió de Ron i Russell Mael,
ànimes fundacionals i per-
severants dels Sparks, un
grup de culte que, des de
primers dels anys setanta,
ha fusionat el rock amb al-
tres gèneres, exhibint un
gust particular per l’artifi-
ci operístic, creant espec-
tacles d’una singular rare-
sa. Protagonitzada per un
Adam Driver aclaparador,
Annette també havia de
ser rara a partir de la con-
fluència dels Sparks (que,
a més del guió, evident-
ment hi aporten la músi-
ca) i Leos Carax, aquesta
mena de cineasta poeta
maleït que ha dirigit Boy

meets girl, amb la qual va
revelar-se a Canes el 1984,
Mauvais sang, Les
amants du Pont-Neuf, Po-
la X i Holly motors. Cinc
llargmetratges en quasi
40 anys. En tot cas, va ser
Carax qui va perseguir els
Sparks després d’escoltar
l’àlbum que és la matèria
primera del film, produït
per Amazon: una compa-
nyia líder del capitalisme
actual al servei d’una obra
amb un peu fora de camí.

Còmic cínic enamorat
Adam Driver és un humo-
rista (de l’estirp cínica i
amarga de Lenny Bruce)
que s’enamora d’una so-
prano famosa encarnada
per Marion Cotillard, do-
blada en els fragments
operístics que anuncien
que, com els seus perso-
natges, està condemnada
a un destí tràgic. El relat
minimitza el personatge
femení fins a convertir-lo
en el catalitzador d’una
baixada als inferns del
masculí, que sent l’amor

com una malaltia que li co-
arta la llibertat i la creati-
vitat. El títol correspon al
nom de la filla de la parella,
fruit i, de fet, víctima d’un
amor (falsament) romàn-
tic que no és per res que si-
gui representada com un
titella fins al seu allibera-
ment final un cop encar-
nada en humana. Con-
demnada a ser adorada o
odiada, tot i que pot convi-
dar a la vegada a una cosa i
a l’altra, per moments fas-
cina i altres xerrica per ex-

cessos i capricis de qui
sembla creure’s un geni.

Annette va obrir oficial-
ment el festival, però
abans hi va haver una pro-
jecció de The story of film:
A new generation, amb el
qual el crític Mark Co-
usins, centrant-se ara en
el segle XXI, continua amb
el seu particular assaig vi-
sual sobre la història del ci-
nema: no és discutible el
fet que sigui subjectiu, si-
nó l’arbitrarietat i la com-
plaença en el propi gust.

Carrère, a la Quinzena
Molt més interessant ha
estat l’obertura de la Quin-
zena de Realitzadors amb
la projecció d’Ouistre-
ham, un film dirigit per
l’escriptor (i també cineas-
ta) Emmanuel Carrère a
partir d’un llibre que, ama-
gant la seva identitat per
formar part d’un grup de
dones de la neteja dels fer-
ris de Normandia, la perio-
dista Flourence Aubenas
va escriure fa deu anys per
mostrar una realitat poc

visible relacionada amb
una precarietat laboral
augmentada amb la crisi
econòmica d’aleshores.
Una immensa Juliette Bi-
noche és l’alter ego d’Au-
benas en una ficció origi-
nada en un llibre que,
adaptat literalment, pot-
ser hauria de ser un docu-
mental.

Binoche, l’ànima
És així que, a través seu,
Carrère reflexiona sobre
els seus propis mètodes
com a escriptor sense per-
dre de vista la realitat so-
cial. Binoche actua junt
amb actrius no professio-
nals (algunes interpre-
tant-se elles mateixes) i,
essent l’ànima del projec-
te, fent tot el possible per
vèncer la resistència d’Au-
benas a l’adaptació del seu
llibre, no ha pogut ser a Ca-
nes perquè roda un film
als Estats Units. Hi hauria
coincidit temporalment
amb Carax, el seu antic
amant del Pont-Neuf amb
mauvais sang. ■

Leos Carax divideix l’opinió en la inauguració del Festival de Canes
amb el musical ‘Anette’, creat amb la banda d’òpera rock Sparks

Imma Merino
CANES

Odiosa o adorable

Adam Driver, Leos Carax i Marion Cotillard van inaugurar ahir el Festival de Canes amb ‘Annette’ ■ IAN LANGSDON / EFE

Emanuel Carrère
i Binoche obren
la Quinzena amb
una denúncia de
la precarietat
laboral

de música original.
Gran reserva s’havia

d’estrenar al Grec del
2020. La pandèmia ho va
endarrerir. Tot i així, ja
s’ha pogut veure puntual-
ment en escenaris com el
castell de Montjuïc al Mer-
cè Arts de Carrer. En
aquest treball, es rescaten
els números més celebrats
de la seva trilogia (que par-
teix de números clàssics
però que actualitzen amb
una mirada ben canalla).
El que va sorgir com un ho-
menatge a Monti, mort fe-
ia poc, s’ha convertit en
una saga, i ja estan plante-
jant un cinquè espectacle
que farà un pas enllà en el
seu univers de fer “el ma-
teix número però mai de la

mateixa manera”, diu Jor-
di Martínez.

Pepa Plana també ha-
via d’estrenar un nou
muntatge per a aquest
Grec, que la Covid ha des-
ajustat. Finalment, torna-
ran amb el duet (també
d’entrades clàssiques pe-
rò mirades en femení, que
és tot un trencament de
canell) a Veus que no
veus. Es podrà veure
aquest dissabte i diumen-
ge a l’Ateneu de Nou Bar-
ris. Per cert, el trio de pa-
llasses se’l guardaran per
al 2022.

La programació del
Grec circense ja ha gaudit
del treball de gran potèn-
cia visual, Fenomen,
d’Animal Religion, que ha
propiciat la trobada de
Quim Girón i Moon Ribas.
Les apostes del Grec pel
circ coincideixen amb la
pròrroga del Festival del
Circ Cric, que habitual-
ment es programa de Set-
mana Santa a Sant Joan i
que, en vista de l’èxit d’en-
guany, oferirà una pròrro-
ga del 17 de setembre al
21 de novembre. ■

Pepa Plana
repetirà ‘Veus
que no veus’ en
endarrerir-se el
nou muntatge, a
causa de la Covid


