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L’enigma
De Montse Colomé, Santiago
Sempere i Tomeu Vergés.
TNC.

Lloable intent de posar
en dansa les obres i la
figura de Víctor Català

/ Caterina Albert, autora
que va tenir i segueix tenint
poc impuls mediàtic. Bé
hauria pogut passar que
una altra expressió general-
ment desfavorida com la
dansa es fes donar un cop
de mà mutu amb un espec-
tacle del qual sortissin totes
dues victorioses, però va
passar que el títol més co-
negut de l’autora va caure
com una llosa entre intèr-
prets i públic, tots en solitud.

La desconnexió era evi-
dent des del primer minut,
en el diàleg entre Colomé i
Sempere que fa de presen-
tació despistada de l’Enig-
ma que està a punt de co-
mençar. Semblava ben bé
que l’edat i experiència ar-

tística dels autors de les
tres coreografies rodoles-
sin cap al buit en bona part
de l’hora i mitja de l’espec-
tacle. I, en canvi, hi havia
moments en què el pont
amb l’obra de l’escriptora
s’havia consolidat fins al
present intemporal de la
caixa escènica, com si ens
trobéssim a l’ull de l’hura-
cà on els objectes han estat
tots barrejats.

Enigma és un túnel del
temps on els coreògrafs
s’encarreguen d’invocar
elements passats (remetent
a passatges de la vida i obra
de Caterina Albert) i pre-
sents (sobretot gràcies als
tres ballarins més joves que
els acompanyen en aquest
viatge), però mancat d’un
guia de mirada pregona.

Com sempre, la interpre-
tació d’Emili Gutiérrez aug-
mentava la intensitat escè-
nica, aquí en el paper d’avia-
dor sàdic de la segona peça.
Era quasi tan impactant
com veure el llargarut de
Sempere vestit de Víctor Ca-
talà: amb faldilla fosca, ca-
misa blanca de coll rodó,
anell amb pedra negra al
dit. Aquestes transformaci-
ons, de tan dissemblants i li-
mítrofes, aconsegueixen, no
sense esglai, una potència
tremenda.

Crítica
dansa
BàrbaraRaubertNonell

Solitud
al teatre

La peça és un
túnel del temps
sense una guia
pregona

UnGrecenitalià
La 33 edició del festival d’estiu de Barcelona consolida els objectius
de Ricardo Szwarcer apropant-se a totes les curiositats de la ciutat

Teresa Bruna
BARCELONA

Elprojectedeldirectorartís-
tic del Grec, Ricardo Szwar-
cer, es consolida en el seu
tercer any. Un dels seus ob-
jectius, convidar un país i
mostrar-nos una panoràmi-
ca del que s’hi cou escènica-
ment es va complir l’any
passat amb Anglaterra i
aquestésel tornd’Itàlia. Iho
és de manera potent perquè
“la columna vertebral del
festival serà la trilogia de
Romeo Castellucci sobre la
Divina Comèdia de Dante”,
diu el director. L’obra de
Castellucci és una visió a
partir de dos muntatges es-
cènics radicalment dife-
rents (Inferno, Purgatorio)
iunainstal·lació(Paradiso),
que es van estrenar l’any
passat al Festival d’Avinyó.

L’espectacle inaugural
que com ja vam anunciar és
de circ –El jardí dels estels-
s’ha confiat als italians Mar-
celo Chiarenza i Alessandro
Serena. El prestigiós Luca
Ronconi portarà elSogno di
una notte di mezza estate,
deShakespeare;PipoDelbo-
no (premi Nova Realitat Te-
atralEuropea),aportaelseu
peculiar teatre d’imatges,
música i danses. També vin-

drà el Teatro Stabile del Ve-
neto i tindrem una platafor-
ma d’emergents italians.

A banda d’aquesta espe-
cialització, s’ha equilibrat
la presència de companyi-
es estatals amb les interna-
cionals i s’ha incrementat
la catalana. S’oferiran 66
espectacles, 17 dels quals
són produccions del Grec
–12, estrenes absolutes– i
30 coproduccions.

Una d’aquestes, que com-
parteix amb Castellucci el
caràcter d’espectacle estre-
lla, és La guerra dels fills de
la llum contra els fills de les
tenebres, coproducció amb
el Festival d’Avinyó i el
d’Atenes. La protagonitza
un dels més grans noms del
festival, Jeanne Moreau, i a
l’espectacle intervé la cata-
lana Sílvia Bel. Una altra
combinació internacional la

presenta l’Èdip –de la trilo-
gia de Sòfocles coproducció
amb el Teatro Español de
Mario Gas–. Allà, Rosa No-
vell, Laia Marull i Eusebio
Poncela estan dirigits per
Georges Lavaudant.

Al cartell hi ha curiositats
i perletes, com la suma de
l’antigafàbricaFabraiCoats
als espais del Grec amb Fila-
tura, un muntatge del sem-
pre experimental Teatro de
los Sentidos; La ruta blava,
de Sagarra, muntatge amb
audiovisual de Projecte Ga-
lilei; larelecturadeStokölm,
de John Osborne, de l’actor
i director Marc Martínez;
Ifigènia, una atractiva com-
binació de Marduix - Jordi
Coca; les Girafes, de Pau
Miró, amb l’actor novell Car-
les Flavià; Julia Smells like
teen spirit, l’últim treball de
l’autor revelació de Vilafran-

ca Jordi Casanovas a ritme
de grunge...

I els grans, que no hi fal-
ten:CalixtoBieitodirigeixel
Don Carlos, de Schiller,
Lluís Pasqual presenta un
programa doble de sarsue-
les, coproducció amb l’Arri-
aga, de Bilbao: La viejecita i
Chateau Margaux. Quant a
la dansa, els prestigiosos
Sylvie Guillen i RobertLepa-
ge porten l’espectacle Eon-
nagata.

I la música!
Hi ha grans noms al Grec i
per a tots els gustos: el can-
tant de rai Khaled, Hespèri-
on XXI i Jordi Savall; el can-
tautor italià Vinicio Capos-
sela; un luxe de jazz amb
Keith Jarret, Gary Peacock
& Jack DeJohnette... I con-
certsaCaixaForum,Funda-
ció Miró i al Macba. ■

Les flors fan nova olor
L’amfiteatre i els
jardins del Grec,
renovats
Ricardo Szwarcer ha manifes-
tat des que va agafar la respon-
sabilitat del Grec un interès per
un festival més repartit per la

ciutat, més obert a tots els pú-
blics, més per a plaer dels bar-
celonins. I no ha amagat una
seducció per l’espectacle natu-
ral del teatre de Montjuïc. La
presentació d’aquesta edició
s’ha fet als jardins del Grec i
ens ha ofert la primícia d’una
remodelació que s’inaugurarà

oficialment el 20 de juny. “Els
xiprers estaven malalts. S’han
replantat, però tardaran una
mica a ser tan alts com abans”,
puntualitza Szwarcer. A l’amfi-
teatre també s’han fet inter-
vencions: “S’ha anivellat l’esce-
nari, s’ha canviat l’ajustament
de les cadires perquè siguin

més còmodes, s’han arreglat
les pedres i renovat els cameri-
nos. Vénen molts artistes, en-
cara no són suficients. Espero
poder-ne fer més, sota l’esce-
nari hi ha un gran espai buit”,
diu el director. Una de les per-
les noves és El Mirador, un
espai remaquillat als mateixos

jardins, reservat a espectacles
intimistes. S’obre el dia 25 amb
el muntatge poètic sobre Vi-
nyoli i al juliol acollirà un con-
cert de Schubert. “És l’espai
perfecte, veurem la ciutat, la
posta de sol i l’arribada de la
lluna disfrutant de l’especta-
cle”, assenyala Szwarcer .

La gran família dels actors, directors i implicats en aquest Grec 09 s’han assegut a les renovades pedres de l’amfiteatre per fer-se la tradicional foto ■ JOSEP LOSADA

Es presenten 66
espectacles,
17 dels quals
són produccions
del Grec, i 12,
estrena absoluta


