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Francesc Massip L’últim Grec de Borja Sitjà punxa en l’àmbit
internacional, mentre treu la millor nota en
els muntatges de casa

Adéu al Grec: ‘Aür’

Q
uè ha donat de si la
trentena edició
d’aquest festival esti-
uenc que s’ha pre-
sentat al crit d’Aür!
(alhora adéu i

hurra)? Per començar, la idea de
comiat ha planat amb una visua-
lització excessiva per a una cir-
cumstància estrictament perso-
nal, tot i que a banda d’acomia-
dar-se el director, també sembla
que es diu un adéu definitiu al
nom històric de Grec i als logotips
canviants, ara enrigidits en un en-
sopit escut/insígnia de col·legi pri-
vat o de club d’elit.

Així com l’any passat l’escude-
ria internacional va ser de prime-
ra categoria, enguany ha estat la
primera a decebre. Totes les ex-
pectatives estaven posades en la
companyia anglesa Cheek by
Jowl, que sota la intel·ligent batu-
ta de Declan Donellan ha ofert els
millors Shakespeares que s’han
vist a Barcelona. Ha desembarcat
amb The Changeling (1622), una
voràgine de bogeria, sexe i assas-
sinat que posava en evidència
l’abisme que separa la genialitat
shakespeariana de la majoria dels
seus coetanis. El text és un excés
i la posada en escena acabava
fent-se monòtona. Encara va ser
pitjor el Hamlet del Wooster
Group, que es limitava a projectar
en escena la filmació d’un mun-
tatge de 1964 dirigit per John Gi-
elgud i protagonitzat per Richard
Burton, mentre els actors s’en-
tossudien a calcar minuciosament
les seqüències. Això sí, ho fan amb
grans desplegaments tecnològics,
amb resolucions escèniques com-
puteritzades i plataformes mòbils.
El més greu del cas és que el Festi-
val Grec –o sia, les nostres butxa-

‘La metamorfosi’ de la Fura dels Baus, adaptació de l’obra de Kafka, incorpora la imatge fílmica a l’escenografia ■ ARXIU

ques– ha coproduït l’espectacle
que s’ha estrenat a Barcelona com
si fos un gran què.

Tampoc La felicitat, de Javier
Daulte, ha estat a l’alçada dels
seus anteriors muntatges, i s’ha
empescat un galimaties inver-
semblant, molt ben interpretat,
però que acaba deixant entre-
veure que ha tirat pel dret d’a-
cord amb les inclinacions comer-
cials de l’empresa que l’ha con-
tractat. Molt més bon pols ha
mantingut el dramaturg i direc-

tor argentí en la potent adaptació
que ha fet de La metamorfosi, de
Kafka, l’últim i afortunat espec-
tacle de La Fura dels Baus, sens
dubte el millor muntatge del fes-
tival d’enguany. L’espaterrant ac-
tualització del relat kafkià comp-
ta amb una original escenografia
de Roland Olbeter que incorpora
la imatge fílmica en una panta-
lla-marc que subratlla amb ex-
pressius detalls o s’empassa l’es-
cena, sempre en constant trans-
formació com el mateix decorat.

En l’obra la intensa actriu Sara
Rosa s’ho menja tot.

I mentre l’autor valencià Paco
Zarzoso, ben conduït per Àlex Ri-
gola, s’atrevia amb la sàtira políti-
ca amb un Arbusht demolidor pro-
tagonitzat per un hilarant Julio
Manrique en el paper del president
més estult del planeta, el festival
es cloïa amb una de les tragèdies
cabdals del teatre català: Nausica,
de Maragall, una festa verbal que
quedarà associada a la incommen-
surable actriu Sílvia Bel.

‘La metamorfosi’,
de La Fura dels
Baus-Daulte,
s’imposa com la
perla del Festival
Grec d’aquest any

Quadern de teatre

L’encant de l’artesania
@ Sovint en les produccions més
modestes hi emergeix l’alenada
poètica més poderosa i arravata-
dora. És el cas del Romanès Cir-
que Tsigane instal·lat fins ahir al
CCCB, un circ familiar i entra-
nyable, d’ètnia zíngara, que exhi-
beix una manera de fer artesanal
i còmplice, amb números brillants
però sobretot plens de vida quoti-
diana compartida. A destacar l’ex-
quisida acròbata Laura de Lagi-
llardaie, d’una delicadesa gairebé
malaltissa; la trapezista Helène de
Vallombreuse, que s’enfila acom-
panyada d’un habilíssim lloro
blanc que fa tombarelles hila-
rants, o la fascinant ballarina
sobre maroma Betty Fraisse.

De manera semblant, La Caixeta
de Cabosanroque s’erigeix en una
de les propostes més atractives
del Grec d’enguany, que lamenta-
blement només s’ha pogut veure
una sola nit, tot i que es recupera
a la Fira de Tàrrega el 8 de setem-
bre. Es tracta d’una enginyosa
capsa de música on quatre instru-
mentistes/manipuladors posen
en solfa un exquisit espectacle ci-
nematogràfic i sonor, ple de me-
canismes i d’autòmats construïts
a la manera d’aquell altre singular
grup que ens va visitar el 2002 al
Festival de Teatre Visual i de Tite-
lles: els Germans Oligor. Roger
Aixut, Ramon Garriga, Josep
Seguí i Laia Torrents projecten

uns films amateurs dels anys 70
que es van trobar al carrer i els
posen banda sonora en directe,
mentre accionen mil artefactes
melòdics i cinètics preparats amb
artesania i un gavadal d’enginy i
d’imaginació. El resultat és hipno-
titzador. Cal esperar que algun
espai els aculli en temporada, per-
què l’espectacle els asseguro que
s’ho val.

Esperem que el Grec del futur,
comandat per l’argentí Ricardo
Szwarcer, a banda d’un renovat i
estimulant cartell internacional,
no deixi d’estar atent a petites
joies com CaboSanRoque que
s’originen en el bigarrat magma
creatiu del país.Una de les trapezistes del circ Tsigane ■ ARXIU


