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Les7neotroballes

EngegaelFestivalNEOdecreacionsnoconvencionals,
hereudelFestivaldeTeatreVisual ideTitelles

Teresa Bruna
BARCELONA

Si el 7 és un número màgic,
el NEO comença amb bon
peu. Set propostes, algunes
de les quals es repetiran fins
a arribar a les 14 cites durant
aquest primer cap de setma-
na. Després, el programa
continua imparable: voreja
les 100 funcions fins al dia
19. Un festival potent, inter-
nacional i amb ganes de dei-
xar empremta. La neobertu-
ra (avui, 21 h) és per a dues
creacions, en dos espais: Plus
o moins infini, al Mercat de

les Flors, i Mil tristos tigres,
a l’Institut del Teatre.

Plus o moins infini és una
història plàstica amb imat-
ges molt potents i llenguat-
ge multidisciplinari, creació
de Cie 111. És el resultat de
la recerca de l’impacte d’ele-
ments de circ, com ara ma-
labarisme i acrobàcia, en les
accions teatrals. Dirigeix el
nord-americà Phil Soltanoff.
Mil tristos tigres és la sego-
na part d’Autòpsia, una tri-
logia sobre la solitud, la
culpa i la resurrecció que
proposa Àlex Serrano. El
creador confessa que, als as-

saigs, l’espectacle s’ha anat
deformant cap a una més
gran incidència audiovisual.
“És un llenguatge creatiu
que m’interessa. Vinc del
món de la publicitat i m’hi
he deixat portar. Però està
justificat!”, diu. La primera
part es va presentar al vai-
xell Naumon.

I Apologize, de Gisèle Vi-
enne, gira al voltant d’un
mort que vol fer una metàfo-
ra de la mort sense morir:
“He treballat en base al món
fantasmagòric,amblesnines
–estereotips de fantasmes– i
la realitat”, diu Gisèle.

Dissabte comença amb
Las tribulaciones de Virgi-
nia, dels Hnos. Oligor, un
món creat amb objectes que
va engegar fa 4 anys i s’aco-
miada al NEO. Segueix amb
Música a Màquina, una sor-
presa que repetim tal com
ensl’hanexplicat: “Hihauna
rentadora que, segons la
roba que hi poses, interpre-
ta”. Els creadors són Cabo
San Roque, coneguts pels
seus peculiars instruments.

I dues propostes més rela-
xades: Lisboa Zentral Cafè
(avui) i el NEOapart, cada
dia, al Mercat de les Flors. ■

Cie 111 busca l’impacte dels elements de circ en les accions teatrals a ‘Plus o moins infini’ ■ NEO

avança sobre les restes del
patrimoni industrial català.
Aquí s’acaba el dol, en la
majestuositat del maó de
les fàbriques. Seria trist plo-
rar també per la visió super-
ficial que Guimerà tenia dels
obrers, un entorn del qual
només es recullen els ele-
ments que menys qüestio-
nen l’ordre social per fer un
melodrama tòpic de passi-
ons. Cap gest de la drama-
túrgia qüestiona aquesta
falsejada reproducció dra-
màtica de Guimerà. Al con-
trari. La desmemòria dels
prohoms catalans s’empara
en els recursos del TNC.
Monumental arquitectura
de Cristià/Glaenzel, melosa
il·luminació de Faura i com-
posicions de grup gairebé
pictòriques. El pòster de
Novecento en moviment.

Quanta estètica per a tan
poca ètica! Un malbarata-
ment que repercuteix en la
direcció insuficient, amb se-
cundaris exhibint costumis-
me malentès i protagonis-
tes plans. Un muntatge que
fins i tot demostra que Julio
Manrique pot ser un mal
actor, fotocopiant sense
pudor maneres apreses del
seu catàleg televisiu.

*
En Pòlvora. TNC, 8 DE
DESEMBRE. DIR.: SERGI
BELBEL.

P
otser la malaltia no ar-
riba a ser greu, però
comença a ser preocu-

pant la mirada acrítica amb
què es ressusciten els obli-
dats clàssics catalans. Un
espectacle com l’estrenat
dimecres al TNC hauria de
dur a una reflexió seriosa
sobre els recursos públics
destinats a un teatre vuit-
centista, l’únic valor actual
del qual és un discutible
sentimentalisme nacional.

La visió llunyana i pater-
nalista de Guimerà sobre el
món obrer de finals del XIX,
amb un protagonista inves-
tit de candidesa mesiànica i
una violència de classe
sempre producte de l’exal-
tació de les passions, mai
com a resposta a la injustí-
cia social, passa per l’esce-
nari sense cap acotació crí-
tica. Diu Sergi Belbel que
sempre l’ha fascinat el text
d’En Pólvora. Fóra interes-
sant que en algun moment
expliqués per què. Al seu
muntatge no hi ha cap ele-
ment que sustenti aquesta
fascinació, sobretot venint
d’algú amb tota una trajec-
tòria com a autor i director.

Fins i tot es podria sospitar
d’aquesta picada d’ullet a la
pèrdua de la memòria que
reparteix entre un pròleg i un
epíleg de collita pròpia.
D’acord, som al Districte 22@
i l’especulació immobiliària

Crítica* teatre

Mala peça al teler

JuanCarlos
Olivares

Santi Ricart i Anna Sahun en un moment d’intensitat
passional a ‘En Pólvora’ ■ TERESA MIRÓ

PaulGoodwini l’OBC
recordenFerranSor
Paul Goodwin
dirigeix una OBC
adaptada al
repertori classicista

M.P.
BARCELONA

Malgrat ser un dels compo-
sitors més famosos en la
seva època, contemporani
de Beethoven i Schubert,
no va ser fins al 1997 que
Ferran Sor va tornar a ir-
rompre en l’escena musical
catalana i internacional
gràcies a la tasca de recer-
ca feta pel polític i musicò-

leg Ernest Lluch. Fruit
d’aquell treball, que es va
plasmar aleshores en l’es-
trena de la seva òpera Il Te-
lemaco nell’ isola di Calip-
so, Ferran Sor torna a ser
considerat, altre cop, un
dels millors compositors de
finals del segle XVIII i prin-
cipis del XIX.

Avui, de la mà d’un dels
mestres del classicisme,
l’oboista i director anglès
Paul Goodwin, el composi-
tor barceloní mort a París
el 1839 torna a pujar als es-
cenaris amb la seva Terce-
ra simfonia. La partitura
va ser trobada a l’arxiu de

la catedral de Toledo. Es-
crita en un sol moviment,
la Simfonia núm. 3 en fa
major respon plenament al
classicisme.

Volodin, solista
Goodwin, que dirigeix
l’OBC per primera vegada,
oferirà també el Concert
per a piano i orquestra
núm. 2 de Beethoven, amb
el rus Aleksei Volodin com a
solista, un pianista jove que
destaca com una de les fi-
gures emergents més im-
portants del moment.

“A diferència del que
passa en les grans orques-

tres simfòniques, en aques-
ta ocasió utilitzem només
alguns dels músics de l’OBC
per tal que s’escoltin els uns
als altres i expressin la seva
individualitat i personali-
tat”, explicava ahir Good-
win. “Sé que sóc un classi-
cista que irromp com un
terrorista en una orquestra
bàsicament moderna, però
crec que aquesta nova visió
obrirà la mentalitat dels
músics de l’OBC”.

El pianista Aleksei Volo-
din, que també s’estrena
aquest cap de setmana
amb l’orquestra barceloni-
na, ja té prevista una gira
de concerts amb l’Orques-
tra del Teatre Mariinsky, di-
rigida per Valeri Guerguiev.

La segona part de la vet-
llada estarà dedicada a
Haydn, amb la seva Simfo-
nia núm. 99, que s’inter-
preta per primer cop a l’Au-
ditori, i a Brahms, amb les
Variacions sobre un tema
de Haydn. ■


