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50è ANIVERSARI

50 anys de serveis immobiliaris

Finques Una - Carrer Casanova, 246 - 08036 Barcelona

acaba en una planor que ni
els seus intèrprets, entre els
quals sobresurt Núria Mar-
tínez per les extensions de
cames i braços dibuixant
espais al voltant de la seva
parella de ball, poden re-
muntar.

De fet, tampoc la música
techno repetitiva ni la freda
escenografia no són un em-
bolcall que ajudi a fer
d’aquesta coreografia un
llenguatge de qualitats co-
municatives superiors, sinó
que més aviat contribueixen

al refredament que de mica
en mica sembla haver-se
apropiat de L’Espai.

*
Crush-Cease, THOMAS NOONE
DANCE. BALLARINS: ANA
CÁCERES, ANNA SÁNCHEZ,
HORNE HORNEMAN, MARIJN
ROELOFSON, NÚRIA MARTÍNEZ.
BARCELONA, L’ESPAI, 13
D’OCTUBRE.

A
mb el seu particular
llenguatge contempo-
rani d’arrel clàssica,

Thomas Noone ha creat
amb Crush-Crease una co-
reografia on la depuració
dels moviments i la seva
congelació creen un voca-
bulari de ressons simbòlics,
com una escultura on la
tensió dels cossos que re-
presenta amagués un signi-
ficat secret, però que obli-
dem ben aviat.

Reconeixem actituds,
afanys, sentiments, sense
poder seguir el fil de cap
relat. Els cinc intèrprets
creen una societat de per-
sones en interacció que mo-
difiquen constantment la
trajectòria de les altres, i així
es creen moments que van
de la poètica –quan escalen
sense esforç els cossos dels
seus companys– a la hilari-
tat –quan dues ballarines
agafen els personatges
masculins i els fan moure
com titelles.

Tanmateix, el transcurs
de l’obra està mancada
d’inflexions que trenquin el
ritme de dinamisme impa-
rable de Crush-Crease, de
manera que la bellesa

Crítica* dansa

Fa fred a L’Espai

Noone ha creat a
‘Crush-Cease’ un
vocabulari amb
ressons simbòlics

Bàrbara
RaubertNonell

L’OBCcelebra
elcentenaride
Xostakóvitx
ambuncicle
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Aquest cap de setmana l’Or-
questra Simfònica de Bar-
celona i Nacional de Catalu-
nya ofereix el primer dels
quatre concerts que dedica
al compositor rus Dmitri
Xostakóvitx per celebrar el
centenari del seu naixe-
ment. En aquest primer
concert –avui, demà i diu-
menge–, Salvador Brotons
dirigirà la Simfonia núm. 1
del compositor rus, a més
de la seva pròpia obra Vir-
tus, op. 53. Moviment sim-
fònic per a orquestra i la
Fantasia per a piano i or-
questra de Fauré, amb
David Abramovitz com a so-
lista, a més de la Petite
Suite de Debussy.

Estrenada el 1926 a Le-
ningrad, Xostakóvitx va co-
mençar a compondre
aquesta simfonia dos anys
abans com un treball acadè-
mic. Tot i que al principi ell
mateix la va definir de “gro-
tesca i escolàstica”, de mica
en mica li va anar traient el
suc fins que, en estrenar-la,
tothom va quedar commo-
cionat per la seva explosió
de genialitat iconoclasta i de
mestria tècnica.

Aquesta va ser la primera
de les quinze simfonies que
va escriure aquest composi-
tor que va viure sota el
règim soviètic, rebel·lant-
s’hi i acceptant-lo alhora.
Aquest és un dels aspectes
que mostra també el primer
volum dels Quaderns de
l’Auditori, la nova publica-
ció que arrenca amb una
anàlisi detallada de la vida i
l’obra de Xostakóvitx, a càr-
rec d’Alberto Sampablo.

Teatreambcapacitats

La companyia anglesa The Lawnmowers explora noves formes de
potenciar la cultura de les persones amb dificultats d’aprenentatge

Marta Monedero
BARCELONA

Quan s’és diferent, la socie-
tat posa més d’una trava
per poder tirar endavant.
Tot es complica: l’escola, la
relació amb els altres, sortir
de nit, la feina... Per inten-
tar trencar aquesta espiral
negativa, des de fa 20 anys,
la companyia britànica The
Lawnmowers explora com
incentivar les habilitats de
les persones amb dificultats
en l’aprenentatge a través
de noves vies.

Una de les més efectives
és, segurament, la del teatre
entès com a intervenció so-
cial, nascut de les experièn-
cies personals dels seus pro-
tagonistes. Però “arribar al
teatre des de la pròpia his-
tòria, a vegades, pot ser do-
lorós”, reconeix Geraldine
Ling, la directora artística
d’aquesta atípica compa-
nyia (amb tres muntatges
en gira), integrada per ac-

tors amb problemes d’apre-
nentatge que creen els seus
espectacles a partir de la re-
alitat. Obres pensades per
estimular els canvis de con-
ducta del col·lectiu i el co-
neixement dels seus drets,
sense caure en moralismes
rancis.

En definitiva, un ambici-
ós projecte artístic, pedagò-
gic i, sobretot, social, del
qual ahir es podia fer un
tast a l’Institut del Teatre de
Barcelona. Amb el suport
del British Council, The
Lawnmowers hi impartia
un taller pràctic que incloïa

la representació de la corro-
siva Walk the Walk, una cu-
riosa comèdia musical pro-
tagonitzada per dos dels in-
tèrprets habituals de la
companyia: la polifacètica
June Keenleyside i un en-
tregat Andy Stafford, que
apareixia orgullosament

vestit d’escocès. A l’obra,
tots dos qüestionen per què
no es coneix gaire la llei bri-
tànica del 2002, que precisa
quins són els drets d’aquest
col·lectiu, i fan un repàs irò-
nic sobre com els ha tractat
la història. “Saber és la clau
per prendre consciència del
que suposa un fet tan senzill
com, per exemple, anar a
votar”, diu Ling.

Nou mil assistents
Així doncs, reivindicar en-
tretenint és la màxima de
The Lawnmowers, un grup
que cada cop té més parrò-
quia. Bona prova n’és que,
l’any passat, més de nou mil
persones van assistir als
seus tallers de formació a
Gateshead, la ciutat del
nord d’Anglaterra on tenen
la seu i on han nascut els
Krokodrile Klubs, els espais
de lleure on els membres de
la companyia demostren
habilitats artístiques com
ara fer de DJ.■

Andy Stafford i June Keenleyside interpreten el corrosiu ‘Walk the Walk’ ■ MIQUEL ANGLARILL

Ladansa
cervantinaal
Festivald’Ordino
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La coreògrafa Ana Yepes,
filla de Narciso Yepes, pre-
senta avui a Ordino, dins del
Festival Internacional Nar-
ciso Yepes, l’espectacle Do-
naires, que recupera danses
cortesanes i populars espa-
nyoles dels segles XVI i XVII
a partir de la música barro-
ca de l’època. Donaires, un
homenatge a Cervantes en
el 400 aniversari d’El Qui-
xot, està interpretat per sis
ballarins i sis músics que
utilitzen instruments de
l’època. Donaires es va es-
trenar al Festival de Nantes,
i també s’ha vist a Versalles,
Rennes, Caen i Bordeus.


