En directe

EN DIRECTE
Dimecres, 27 juny 2012
Cultura|s La Vanguardia
24

Els protagonistes
d’‘El principi
d’Arquimedes’ amb
l’autor, Josep
Maria Miró (segon
per la dreta),
en una piscina
FOTO: DAVID AIROB

Josep Maria Miró
El principi
d’Arquimedes
SALA BECKETT
BARCELONA

Del 3 al 29 de
juliol. www.salabeckett.cat,
www.bcn.cat/grec

Teatre / Festival Grec Després de la polèmica que va envoltar la seva última estrena, Josep Maria Miró
presenta una nova obra que vol ser, sobretot, una reflexió sobre la llibertat i les seves amenaces

Per què sospitem?
EDUARD MOLNER

La literatura és metàfora o no és
res. El teatre és metàfora o no és
res. La recepció de Gang Bang, la
peça estrenada per Josep Maria
Miró la temporada passada al Teatre Nacional en el marc del T6, demanava un exercici de lectura en
clau de metàfora que molt pocs
van estar disposats a fer. Descodificat el sexe, quedava al descobert
la purulència d’un sistema polític
muntat per a l’ocultació. Un any
després, les dificultats per endegar comissions d’investigació que
aclareixin com hem arribat fins
aquí semblen donar la raó als personatges usuaris d’aquell local de
sexe, representants de grans partits polítics durant el dia, consumidors desenfrenats de carnalitat
durant la nit.
Passada la commoció de l’estrena d’aquella peça, que va demanar
un exercici de valentia al director
del Teatre Nacional, Sergi Belbel,
i va posar en qüestió els límits de
llibertat de les nostres institucions de cultura, Josep Maria Miró
(Vic, 1977) persevera en la metàfora. El principi d’Arquimedes, que
l’autor estrena ara a la Sala Bec-

kett dirigida per ell mateix, planteja un dilema moral i, tot i que
aquesta vegada els protagonistes
no són polítics o parapolítics transvestits, l’obra no amaga un reflexió sobre la llibertat, en l’esfera
privada i fins i tot íntima, que diu
moltes coses sobre les concessions polítiques de la societat
d’avui.
En Jordi és un monitor de natació intuïtiu i espontani que es mostra afectiu amb un nen espantat

ser molta gent. És l’heroi derrotat
per Aquil·les davant les muralles
de Troia: a l’obra de Miró, una versió nova de la derrota, l’empleat
submís disposat a totes les desidentificacions necessàries per
continuar cobrant a final de mes,
disposat a acatar normes i reglaments, disposat a deixar-se dur
fins a l’infinit pel corrent més fort.
La peça no seria completa sense
ell perquè sense ser ni víctima, ni
acusació, ni tenir el poder d’un

L’obra parla de la mirada, de la transformació
social de la mirada: com uns mateixos fets
es poden interpretar de manera molt diferent
per l’aigua. La seva intenció és pedagògica, ajudar a fer fora la por,
però no tothom pensa el mateix.
La directora de la piscina, l’Anna,
es fa ressò de les queixes d'’un pare. L’Hèctor, company de feina i
amic, se’n desentén.
La clau de volta dramàtica
d’aquesta peça és l’Anna, l’actriu
Roser Batalla, magnífica aquí. Però ja en parlarem més endavant.
Fixem-nos abans en l’Hèctor.
L’Hèctor (Albert Ausellé) podria

tribunal, arrossega el mirall més
gros, el que reflectirà més quantitat d’espectadors. Mostra amb el
seu silenci, el silenci de les
majories.
Si Miró hagués escrit una peça
sobre la sospita, això no la faria
gaire innovadora. The children's
hour de Lillian Hellman (versió cinematogràfica del 1961, traduïda
aquí com La calúmnia, dirigida
per William Wyler, amb Audrey
Hepburn i Shirley MacLaine) trac-

ta el poder destructor de la sospita, i de retruc el poder que s’ha lliurat als fills, convertits en agents de
l’acusació. Sobre la sospita navega
també la peça de Patrick Shanley
The doubt (Dubte, que també es
podrà veure durant el Festival
Grec, dirigida per Sílvia Munt).
Dubte té l’afegit morbós de la sospita en el món de l’església catòlica, on han aparegut multitud de
casos d’abusos sexuals a infants
els darrers anys. La sospita és una
manca d’informació, una manca
de veritat i al mateix temps, un imperatiu per a l’acció.
Però la peça de Miró no es basteix sobre la sospita, no es fixa en
el dit acusador, sigui una nena despòtica i malcriada com en el cas
de l’obra de Hellman o una inquisidora directora d’escola com en
el cas de la peça de Shanley. El
principi d’Arquimedes parla de la
mirada, de la transformació social
de la mirada, de com uns mateixos fets poden ser interpretats de
manera molt diferent avui de com
eren interpretats ahir. En un món
cada vegada més orgullosament
lliure i democràtic, on l’accés a la
informació igualaria les possibili-

Acusat d’abusos.
el professor de natació
descobreix el pas
que va de la innocència
a la vida vigilada
manera de fer que obeeix a una
existència monitorada, controlada per càmeres, ocultes o no, reals
o imaginàries, però sempre en
marxa i sempre pendents del que
es fa o es deixa de fer.
En David (Santi Ricart), un dels
pares que porten els nens a la piscina, l’acusador, representa la por;
la preferència per la seguretat sobre la llibertat. En certa mesura
també és una víctima. És una
d’aquestes persones convençudes
que depèn de l’actitud garantir
l’absència de patiment i de dolor
als seus. Representant de la societat que ha desterrat la possibilitat
de l’accident, la mateixa societat
que no vol saber res de la mort.
Finalment, en Jordi (Rubén de
Eguia), l’entrenador de natació
acusat d’abús, interpreta el trànsit
emocional més complex, perquè
va de la innocència, l’espontaneïtat i la despreocupació, a la preocupació de la vida vigilada. El procés que l’Anna ha viscut en dècades, ell l’experimenta de manera
traumàtica en poc més d’una hora. I encara tenim un cinquè protagonista, les xarxes socials que ens
hem acostumat ha elevar com la
màxima expressió de la llibertat,
però que aquí mostren la seva faceta perversa com a propagadors
d’informació sense contrastació
possible.
És tracta d’una peça molt pautada, que proposa un joc amb el
temps, fuig de la linealitat per buscar la contradicció, i es mou com
un metrònom imparable. Això sí,
amb pauses i silencis que, sovint,
expressen derrotes. Més enllà de
la seva anècdota, mirem el que
passa a la piscina de Miró com
una metàfora del que ha passat
fora. |

L’ànima sonora del bosc

Francisco López
Bosc espectral
PAVELLÓ MIES
VAN DER ROHE
BARCELONA

Fins al 31 d’agost
(del 14 al 16 de
juny a la programació del Sónar).
www.miesbcn.
com

En les imatges,
un bosc no
identificat i
Francisco López
fotografiat a
l’Amazones
peruà
FOTOS ARXIU

ARNAU HORTA

El treball de Francisco López es
basa en una minuciosa escolta del
món a la qual segueix un intens i
compromès treball de transformació sonora. Partint d’enregistraments fets en multitud de llocs
de cap a cap del planeta, l’artista
processa el material de camp obtingut a través de diversos sistemes i tècniques per crear una
nova entitat (electro)acústica en
la qual la substància sonora original i la seva rearticulació artificial resulten indistingibles l’una
de l’altra.
A diferència d’altres creadors
que també treballen a partir d’enregistraments, López no està interessat en una simple recreació o
representació de la dimensió auditiva del món sinó en les possibilitats que ofereix com a matèria primera. En aquest sentit, l’artista

descriu la seva feina com una “cooperació amb la realitat”; una
recuperació d’un determinat
“component genètic o predisseny
natural” del so que ja conté una
part del que resultarà al final del
procés creatiu.
Aquesta exploració de les qualitats físiques del so més enllà del
que és representatiu i simbòlic té
un dels seus antecedents més
clars en el treball que Pierre
Schaeffer i Pierre Henry van impulsar des del Groupe de
Recherche de Musique Concrète
(GRMC) als anys cinquanta. I és
que, al marge de les diferències
evidents, el treball de Francisco
López sembla compartir, almenys, dues nocions fonamentals
amb els preceptes de l’escola concreta francesa: l’objecte sonor i
l’escolta reduïda. Segons la definició oferta per Michel Chion (un

Ghost forest, el treball que Francisco López presentava fa uns dies al
Pavelló Mies van der Rohe de Barcelona (comissariat per Antoni
Marí i Lluís Nacenta en el marc
del festival Sónar), trasllada
aquest tipus d’experiència acusmàtica i immersiva al format instal·lació amb uns resultats excel·lents. Obtinguts en diversos
boscos d’arreu del món i processats de diverses formes, els enregistraments fets per López es reinsereixen en l’espai del pavelló a
través de dos centenars de petits
altaveus completament ocults als
ulls del visitant. L’ànima sonora
d’aquests boscos reapareix, així,
transfigurada, encarnada en una
complexa i sempre canviant amalgama de consistència fràgil i
espectral.
Aquesta fascinant fantasmagoria sonora és el resultat d’un meticulós estudi de les característiques arquitectòniques, de la reflexivitat sonora dels materials i, en
definitiva, de les possibilitats que
aquest edifici emblemàtic oferia
per a la creació d’un ambient immersiu que, en aquest cas, s’experimenta mitjançant el moviment a
través de l’espai. |
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dels principals continuadors de
les idees schaefferianes), l’objecte
sonor és un fenomen que es
percep auditivament com un
conjunt, com un tot coherent i
aprehensible mitjançant una
escolta reduïda, és a dir, una
forma d’escolta husserliana que
l’enfoca per si mateix, independentment de la procedència o significació, i que atén a qualitats sensibles com l’altura i el ritme però
també el volum, el gra, la forma o
a la massa.
Aquestes últimes característiques suggereixen immediatament una aproximació al so escultòric. I és així, precisament, com
López descriu la seva. Una aproximació que, d’altra banda, guarda
certa simetria amb la que proposa
als que escoltaran finalment les seves obres ja acabades. En la tercera i darrera fase del seu treball, la
que segueix l’enregistrament i el
processament del so, l’artista rematerialitza el so i el reincorpora
a l’espai, ajustant-lo de forma precisa a les característiques de l’indret on serà reproduït.
Eludint la configuració escenogràfica tradicional, Francisco López sol presentar les seves creacions en directe des del centre d’un
pati de seients circular, envoltat
d’un sofisticat sistema de so amb
diversos canals, en el qual se
situen els assistents (normalment
amb els ulls tancats o, si ho desitgen, embenats). En aquest particular auditori l’audiència se sotmet a una intensa experiència
d’immersió sensorial en la qual
no és possible identificar ni la naturalesa original del so ni la ubicació exacta de la font.
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Música Una instal·lació auditiva a partir dels sons
obtinguts en múltiples boscos

tats de tothom, resulta que la mirada s’ha anat tenyint de por i darrera d’aquesta por s’ha escolat la
llibertat real. Miró parla de la renúncia a la llibertat en favor d’una
suposada seguretat. I d’això, sí
que se’n pot fer lectura política.
És per aquesta raó que la clau
de volta és l’Anna, perquè ella,
una dona ja de mitjana edat, té
una experiència de vida, un passat, que la fa especialment il·lustrativa del que s’ha esdevingut socialment. La directora de la piscina,
enfrontada a un difícil dilema, recorda haver-se banyat despullada
davant dels nens de l’esplai on treballava com a monitora. Sense cap
reserva, sense cap conseqüència.
Tot allò s’ha acabat, en algun moment es va acabar sense que ningú
en fos conscient. I s’acabava perquè s’extingia una possibilitat de
relació sense vigilància, aquesta
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Fer negocis
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FESTIVAL GREC

Una imatge de Ballant a la sorra, l’homenatge de Maria Rovira a Carmen Amaya amb música de Chicuelo

El Grec reivindica Carmen
Amaya com a catalana universal
Maria Rovira i Chicuelo reuneixen 17 artistes a ‘Ballant a la sorra’
JUSTO BARRANCO
Barcelona

El Grec arrenca. I ho fa amb una
allau de creacions adreçades a tota
mena de públics. De fet, com que cada dia hi ha tantes estrenes, l’organització ha decidit agrupar les rodes de premsa i presentar cada jornada quatre o cinc espectacles
d’una sola vegada sota la gran carpa
que han instal·lat a la plaça Margarida Xirgu –entre el Lliure i el Mercat de les Flors– com a punt de trobada de directors, actors i programadors. Esclar que, quan es presenten diversos espectacles alhora, n’hi
ha algun s’acaba emportant la palma. I si un dels que parlen és Lluís
Cabrera, ànima del Taller de Músics, és gairebé segur que se l’emportarà ell. I encara més si el tema és la
bailaora Carmen Amaya, que, va
proclamar, espera que “la societat
catalana la reconegui d’una vegada
com una catalana universal a l’altura de Pau Casals. Catalunya estarà
capada mentre no reconegui aquesta part flamenca, mediterrània i no
carolíngia de nosaltres”.
Una flamenca a la Casa Blanca.
Cabrera anava amb Maria Rovira
per presentar Ballant a la sorra, el
nou espectacle de la coreògrafa,
una creació on el guitarrista Chicuelo es fa càrrec de la part musical. Un
espectacle que entre música i dansa
–flamenca i contemporània– reuneix 17 artistes al teatre Grec demà i
dijous, i que a l’agost es representarà al teatre Romea. Una obra que recorre la vida d’Amaya des del So-

morrostro fins a Hollywood i la
Casa Blanca de Roosevelt. Però que
comença per la seva mort a Begur el
1963: la desaparició d’una dona que
ballava per no morir perquè tenia
una malaltia renal i des de petita li
van dir que ballés per suar. “Era
catalana i es deia Carmen”, va rematar Cabrera.
Teatre polític i poètic. I de la dansa
al teatre, perquè avui s’estrenen dues propostes arriscades: El principi

lítiques de la por actuals, en què
qualsevol pot delatar-nos perquè
no li agrada el que fas o com et relaciones”. A Udol, Joan Maria Segura
dirigeix les actrius de Q-ars teatre a
partir de textos de Marilia Samper
per fer un viatge poètic pel procés
de creació artística. I alertar de la
necessitat de cultura.

Poltrona i el raspall viu. No hi faltaran espectacles per a tota la família.
Dimecres es presenta Els racons de
la memòria, de Tortell
Poltrona,
antologia
dels números més emblemàtics del pallasso
que serà fins el dia 15
en una carpa instal·lada davant del pavelló
Mies van der Rohe. I
dijous arriba al Mercat de les Flors Raspall, una obra de Víctor Borràs on es barregen intèrprets i objectes i que es basa en un
conte de Pere Calders
JOSEP AZNAR
en què un nen perd el
Una imatge d’El principi d’Arquimedes
gos i n’omple el buit
amb un raspall que,
d’Arquimedes, que serà fins el dia per ell, pren vida, encara que ningú
29 a la Sala Beckett, i Udol, que es no se’l cregui.
podrà veure dos dies a l’Espai Lliure i la temporada que ve a La Seca. Santi Balmes torna enrere. FinalA El principi d’Arquimedes Josep ment, un espectacle que no és infanMaria Miró torna a posar tota la til, però en què Santi Balmes, líder
carn a la graella després de Gang de Love of Lesbian, revisitarà amb
Bang. Ara un monitor –Rubén de el teclista Dani Ferrer les cançons
Eguía– fa un petó a un nen que plo- que van ser la banda sonora de la
ra perquè no es vol tirar a la piscina. seva generació... canviant-ne una
El petó portarà cua. Miró denuncia mica les lletres. Serà demà, sota la
“l’americanització de la vida i les po- nova carpa Hub.c

om vèiem la setmana passada, la teoria
que afirma que cal prendre’s les crisis
com a oportunitats fa temps que mou la
cua. L’any 1939 es va publicar un llibre
que il·lustra com algunes elits van portar a la pràctica aquesta teoria en aquell moment de la història.
Es titulava The Vampire Economy (L’economia vampira). I tenia un subtítol que llegit en l’actualitat evoca la retòrica d’un dels projectes més coneguts del
Banc Mundial: Doing Business Under Fascism (fer
negocis sota el feixisme). L’autor de l’obra, Günter
Reimann, que havia estat membre del Partit Comunista alemany, la va escriure després d’haver volat
cap a Londres fugint del règim nazi. Reimann, que
posteriorment es va traslladar als EUA, on va viure
la resta dels seus dies, hi analitzava les relacions entre el món dels negocis i el govern alemany després
de l’arribada de Hitler a la cancelleria i mostrava
com el nacionalsocialisme havia propiciat la convergència del poder econòmic i del poder polític en
una oligarquia que només es preocupava d'augmentar la seva influència i els seus privilegis.
Tres anys després de la publicació de The Vampire Economy, Franz Neumann, un altre intel·lectual
alemany que també va acabar aterrant als EUA després d’exiliar-se a Anglaterra, estirava aquest mateix fil en una obra més coneguda, Behemoth, un
dels primers estudis sistemàtics sobre l'estructura i
el funcionament del règim nazi. Neumann assenyalava que durant aquells anys, tot i la façana ideològica del nacionalsocialisme, el sector públic no havia
crescut a expenses del privat, sinó tot el contrari i
que es podia observar no tan sols que allò que abans
era públic ara estava sota el control conjunt dels
El govern nazi
dirigents públics
es va caracteritzar
i dels privats, sia més que el
pel pla de privatització nó
capital privat haa gran escala
via acabat assolint un paper decisiu en el control de la hisenda pública.
L’economista català Germà Bel va publicar el
2006, l’any que Zapatero va descriure com el millor
any en termes econòmics de la història democràtica
espanyola, un llarg article on, seguint les petjades
de Reimann i Neumann, insistia en què, tot i que la
literatura contemporània preferia ignorar aquest
fet, el govern nazi es va caracteritzar, en un context
mundial en què la tendència era cap a les nacionalitzacions, pel seu projecte de privatització a gran escala i de transferència de serveis públics a un sector
privat d'empresaris afectes al partit. Quan el va escriure l’Estat espanyol portava més de deu anys de
polítiques de modernització i racionalizació del sector públic, és a dir, de privatitzacions, que van acabar redefinint del tot, a l’ombra del procés de globalització neoliberal, les relacions entre els interessos
econòmics i el poder polític . Es tractava d’un article
acadèmic, d’història econòmica, en què no s'establia
cap mena de paral·lelisme entre la manera de fer
negocis durant aquella onada privatitzadora i en
l’actual.

50

espectacles

DIMARTS
3 DE JULIOL DEL 2012

El festival d’estiu de Barcelona
La pederàstia sobrevola en dues obres del Grec 2012: ‘El principi d’Arquimedes’, que s’estrena avui a la Sala Beckett, i ‘Dubte’, una peça guardonada que s’estarà al Poliorama tot el mes de

juliol. «No tenen res a veure perquè el to és totalment diferent. En
el terreny ideològic també són diferents», assegura Ramon Simó,
director del festival Grec.

Res no és el
que sembla

DAVID RUANO

MÉS ENLLÀ DE LA MORBOSITAT/ «L’impor-

tant en aquesta obra és la paraula, el
públic haurà d’estar atent», va sentenciar Sardà, encantada d’haver estat a les ordres de Sílvia Munt. L’autor
no furga en l’abús, l’utilitza com a excusa per anar més enllà. «Per mi
l’obra no va de la pederàstia», sentencia Madaula, que mai havia interpretat un capellà. «L’autor planteja com
el dubte aconsegueix fer créixer l’ésser humà, enfront de les certeses, que
són sempre menys interessants». La
gent sortirà amb moltes preguntes
no resoltes; per exemple sense saber
si hi va haver abús o no. Defineix el
seu personatge com a ambivalent. «El
meu personatge és molt ric. Tot el
que dic pot ser veritat, però també
mentida», afegeix l’actor. «No és una
obra contra l’església però tampoc hi
surt ben parada», conclou. H

3‘Dubte’ es basa en un cas real

ocorregut en un col·legi catòlic
MARTA CERVERA
BARCELONA

R

osa Maria Sardà i Ramon
Madaula mesuraran les
seves forces a Dubte, una
obra del nord-americà
John Patrick Shanley que van interpretar al cine Meryl Streep, en el rol
de l’estricta sor Aloysius, i Philip
Seymour Hoffman en el paper de
Flynn, un capellà catòlic d’idees
avançades, sota sospita d’haver abusat d’un noi, l’únic estudiant negre
del centre. «Vaig voler dirigir-la després de veure’n la pel·lícula», explica

Silvia Munt. «M’agrada perquè presenta les raons internes profundes
sense tocar la cosa fàcil, emocional»,
afegeix.
Completen el repartiment Nora
Navas, com a mare del nen, i Mar
Ulldemolins, com la jove monja que
sembrarà el dubte respecte a les intencions del pare Flynn amb l’alumne del col·legi catòlic Sant Nicolau
del Bronx (Nova York).
L’obra es basa en un cas real. L’acció transcorre el 1964, un any després de la mort de John F. Kennedy,
amb el moviment hippy protestant

33 Rosa Maria Sardà i Mar Ulldemolins, en una escena de ‘Dubte’.

Aigües ¿turbulentes?
Un petó innocent –¿o no?– és el detonant de El principi d’Arquimedes,
drama escrit i dirigit per Josep
Maria Miró que es representa fins al
29 de juliol a la Sala Beckett, dins la
programació del Grec. L’autor ha
volgut explorar les pautes de comportament que marquen avui les
relacions humanes i aquesta tendència «a l’americanització de la vi-

da» en què ens dominen «les polítiques de la por». «Vivim tenallats pel
temor que qualsevol acció sigui
mal interpretada i que qualsevol
persona es converteixi en dit acusador», sosté el dramaturg.
L’acció transcorre en una piscina, on un grup de nens (protagonistes absents) aprenen a nedar.
Una nena ha explicat als seus pares que ha vist com un monitor
(Rubén de Eguia) feia un petó a un

nen i s’encenen totes les alarmes.

XARXES SOCIALS / El fantasma de la
pederàstia emergeix i els personatges –la directora de la piscina
(Roser Batalla)–, el pare d’un dels
nens (Santi Ricart) i un altre dels
instructors (Albert Ausellé)– s’embranquen amb l’acusat en una batalla de sospites, dubtes i temors.
Tampoc no hi ajuden les xarxes so-

Dubte
3Teatre Poliorama • Fins al 29 de juliol

cials, l’arma que precipita l’embolic. «Les xarxes són un mitjà de difusió i de distorsió fantàstic», defineix el creador de la polèmica
Gang bang, que vessa una mirada
crítica a una societat en què l’hegemonia del que és políticament
correcte i l’extrema seguretat han
guanyat la batalla «a la naturalitat
i l’espontaneïtat».
El dilema es trasllada a la platea:
¿preferim viure en un món on encara es permet un gest de tendresa cap
a un nen o en una societat on s’imposi el control de l’individu per prevenir qualsevol risc? Els espectadors tenen la paraula. H

3La Beckett explora les distorsions de les conductes d’avui
IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

per la guerra del Vietnam i el moviment pels drets civils, quan EUA es
començava a mirar el poder d’una altra manera i a preguntar-se on era la
veritat en molts dels fronts oberts.

33 Roser Batalla, a l’obra.

El principi d’Arquimedes
3Sala Beckett • Del 3 al 29 de juliol
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L’obra aborda el problema de la pedofília i la relació amb els nens
EDICTE
Aprovat inicialment per l’Ajuntament en Ple el conveni urbanístic de
cessió “Cal Bernat” per a equipament públic, se sotmet a informació
pública pel termini de 30 dies, als efectes d’examen i reclamacions,
transcorregut el qual sense que s’hagin produït reclamacions l’acord
d’aprovació inicial esdevindrà definitiu i haurà de ser publicat.

Josep M. Miró estrena al Festival
Grec ‘El principi d’Arquímedes’

Prats de Lluçanès, 28 de juny de 2012
Barcelona

EDICTE
Aprovada inicialment pel Ple de la Corporació, en sessió
de data 27 de juny de 2012, la “Modificació puntual de les
Normes Subsidiàries del Planejament Urbanístic en el sector
del sòl no urbanitzable del “Rec Merdinyol” per destinar-lo
a equipament”, elaborada per l’arquitecte municipal, Ferran
Besa i Subirats.
S’exposa al públic l’expedient pel termini de 45 dies, per tal
que els interessats puguin examinar l’expedient i formular les
al·legacions que creguin adients.
Prats de Lluçanès, 28 de juny de 2012
L’alcalde,
Lluís Vila i Vilalta
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Després d’haver aixecat una
notable polèmica amb Gang
bang, una obra que alguns
van titllar d’ofensiva per als
catòlics, Josep M. Miró torna
a plantejar un tema obertament espinós. El dramaturg
de Prats de Lluçanès estrena aquest dimarts a la Sala
Beckett el muntatge El principi d’Arquímedes, que aborda els canvis en les relacions
humanes que s’han produït
en els últims temps, en especial les dels adults amb els
nens. L’ombra de la pedofília
plana sobre l’argument.
El principi d’Arquímedes,
dirigit pel mateix autor,
té com a protagonista un
entrenador de natació que
es troba amb un nen que no
vol saltar a l’aigua. En lloc de
renyar-lo, l’abraça i li fa un
petó, fet que provocarà una
reacció d’inquietud en els
pares. Albert Ausellé, Roser
Batalla, Rubén de Eguia i el
vigatà Santi Ricart són els
protagonistes del muntatge,
una obra que segons Josep
M. Miró “no hauria existit fa
15 anys”. El dramaturg adverteix que “no ens relacionem
de la mateixa forma” perquè
s’han introduït altres pautes

PERE FRANCESCH (ACN)

EL 9 NOU

Els protagonistes de l’obra, amb Josep M. Miró a la dreta de la imatge

de comportament alienes:
“Hi ha hagut una americanització de la nostra vida”.
L’espectador, segons Miró,
es veu empès a prendre una
posició en el conflicte: “La
defensa o culpabilitat del
personatge té a veure amb el
model de relació que reclamem al nostre voltant”. El
text va rebre el Premi Born
de Teatre l’any passat, un
dels guardons teatrals amb
més prestigi de l’Estat espanyol, que ja havia obtingut
també l’any 2009 per La dona
que perdia tots els avions. El
jurat de l’any passat va des-

tacar la capacitat de Josep
M. Miró per adequar la seva
forma de treballar al to i el
tema del text. “És una obra
perfecta, rodona”, va dir en
aquell moment l’escriptor i
traductor Esteve Miralles,
que actuava com a portaveu
del jurat.
El principi d’Arquímedes,
de Josep M. Miró, és una de
les primeres estrenes de la
programació del Grec 2012
Festival de Barcelona. La producció és a càrrec del mateix
festival, de la Sala Beckett
i de l’associació Veïns Escènics.

ALBERT LLIMÓS
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Sant Julià ‘encén’ les Set Fonts
Cinc mil espelmes,
enceses d’una en una, van il·luminar dissabte el parc de les Set Fonts de Sant Julià, en
una acció promoguda pel col·lectiu Terra de
Tupinots. Cap a quarts d’11, quan ja havia
desaparegut la claror del dia i s’havia apagat també l’enllumenat públic, un grup de
voluntaris va encendre en deu minuts totes
les espelmes, escampades en el perímetre
del parc, en els graons de les escales, a la
pèrgola i en tots els racons. “Es va donar una

Sant Julià de Vilatorta
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Dilluns, 2 de juliol de 2012

candela a tothom perquè hi ajudés, i va ser
molt ràpid”, segons Lluís Vilalta, regidor de
Cultura i membre del col·lectiu organitzador. Seguidament, amb un fons musical, es
van llegir a tres veus les 10 màximes esculpides en làpides i distribuïdes per diferents
llocs del parc. Francesc Orenes, Carme Font
i Anton Carrera van posar veu als proverbis.
El parc de les Set Fonts el va construir fa
gairebé 80 anys Camil Pallàs, que en va fer
donació al poble. “És un modest homenatge
que li hem volgut fer”, diu Lluís Vilalta.
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El festival d’estiu, dirigit per primer cop
per Ramon Simó, s’inaugura aquesta
nit amb un espectacle al carrer

El Grec
de llarga
estada
Jordi Bordes
BARCELONA

Ramon Simó ha posat dinamita a sota d’alguns paràmetres del Grec, com
ara inaugurar-lo a finals de
juny amb una cita tan cultural com social als jardins
i a l’amfiteatre del Grec. El
nou director busca públic
nou i inquiet i, d’entrada,
munta una festa potent al
passeig Lluís Companys.
La música de Canteca de
Macao i de La Troba KungFú maridaran amb l’espectacle aeri de Theater
Tol. També ha limitat al
màxim l’espai on transcorre el festival: la muntanya de Montjuïc. Només hi
haurà alguna peça itinerant pels barris i quatre
temporades estables tot
el mes de juliol al centre.
Aquest és, doncs, el Grec
de llarga estada.
Sílvia Munt dirigeix un
treball intrigant de John

Patrick Shanley al Poliorama. Avui ja se’n fan prèvies. Té un repartiment de
luxe: Rosa Maria Sardà,
Nora Navas, Mar Ulldemolins i Josep Madaula. Tots
quatre demostraran a
Dubte que la realitat varia
segons qui mira una mateixa acció. Un mossèn progre, dels anys seixanta, se-

Poliorama,
Romea, Beckett i
La Seca són les
úniques sales
amb el mateix
títol tot el mes

rà a l’ull de l’huracà perquè
es relaciona d’una manera
massa afectiva amb algun
alumne. La superiora criminalitzarà aquest comportament, que d’entrada
era vist amb ingènua bondat per una monja jove. Però, com el públic, la seva
opinió s’anirà amargant a
mesura que s’observa l’acció amb un microscopi de
més augment. I Navas? És
la mare que, en paraules de
Munt, pateix de ser massa
mare. A l’obra, hi regna la
incertesa. En paraules de
Madaula, l’autor pretén demostrar que “s’és més humà quan es dubta”.
També té un rerefons
d’intriga amb l’ombra de la
pederàstia el treball de Josep Maria Miró: El principi
d’Arquímedes (Sala Beckett, del 3 al 29 de juliol).
Miró també entreveu el
canvi de relacions socials.
El que abans era un gest
gratuït ara pot cobrar tints

Theater Tol inaugura el Grec amb ‘Pedalejant cap al cel’, aquesta nit ■ GREC

perversos. Per aquesta
“política de la por”, rendible econòmicament i políticament, opina l’autor, el
joc acaba en conflicte. Albert Ausellé i Rubén de
Eguía (monitors), Roser
Batalla (directora de la piscina) i Santi Ricart (un pare que vol saber què ha
passat) discrepen sobre
quina és l’actitud adequada, i quina la desitjable.
Les xarxes socials tampoc
són transparents: “Poden
ser un mitjà de distorsió
fantàstic”, diu Miró.

Magda Puyo s’ha aliat
amb la poetessa Dolors Miquel i la coreògrafa Mar
Gómez per construir una
dramatúrgia lúdica, aspra
i impactant: Pallarina,
poeta i puta (de l’1 al 31 de
juliol a La Seca). Daniela
Feixas (arqueòloga reconvertida en dona de fer feines), Tilda Espluga (la poeta nacional) i Pep Jové (política i puta) són tres dones
que busquen què volen ser.
Disposen de tres atalaies
tan extravagants com lúcides. D’acció trepidant i

Es busca un Damià
Jordi Camps i Linnell
GIRONA

Coincidint amb la celebració de la revetlla de Sant
Pere, altres sants com són
Nicolau, Cosme i Damià
s’apunten a la festa. L’amfitrió de la trobada no és
cap altre que l’artista multidisciplinari Antoni Miralda, que convidat pel Bòlit
ha muntat una exposició
intercultural i participati-

va que està en procés de
transformació des d’avui
mateix amb la inauguració
que tindrà lloc a les vuit del
vespre al Bòlit-Sant Nicolau, en un acte obert.
Com explica la directora del Bòlit, Rosa Pera, Altar ego és un projecte concebut específicament per
a la ciutat de Girona que
combina la cultura i el
menjar. Des de l’inici del
procés de creació, la pro-

posta de Miralda integra la
contribució de diversos
grups i associacions de la
ciutat, en el que esdevé
una plasmació de caràcter
expositiu col·lectiva dels
sabers i sabors de Girona.
D’aquesta manera, música, menjar, religió, rituals,
tradició i memòria, a través d’objectes i activitats,
conformaran aquesta exposició mutant que durarà fins al 16 de setembre.

L’artista Antoni Miralda, en el procés de treball de recerca
per conformar la seva obra ■ BÒLIT

moviment subtil, aspira a
trencar els convencionalismes agradant a un públic majoritari.
Per acabar, al Romea,
Senyoreta Júlia (del 4 al
29 de juliol). Patrick Marber reescriu La senyoreta
Júlia de Strindberg, un segle després. La història de
seducció i de lluita de classes cobra nous matisos.
Mireia Aixalà, Cristina
Genebat i Julio Manrique
en són els protagonistes.
L’obra està dirigida per
Josep Maria Mestres. ■

Estructurada en tres
espais, un dels més destacats és l’altar de la capella
de Sant Nicolau, reconvertit en una mena de photocall de to kitsch, on es convida els espectadors a fotografiar-se al costat d’una
reproducció solitària de
sant Cosme. Perquè davant la lògica pregunta
d’on és sant Damià, l’altre
sant bessó amb virtuts
curatives que sol acompanyar-lo en els ambients
religiosos, Antoni Miralda proposa “la complementarietat i la participació, convertir la dualitat en col·lectivitat”. ■

