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Sorpreses a Pequín

Lei Dafa i els seus companys de
feina fa estona que encara miren
embadalits les piràmides de
ferro que la Fura dels Baus ha
utilitzat per al seu espectacle Im-
perium. Estrenada ahir a Pequín
en una de les antigues fàbriques
del centre artístic de Dashanzi,
Imperium és un muntatge de dur
impacte visual que mira de criti-
car la violència dels poders impe-
rials. A Lei, mosso contractat per
a la instal·lació, sobretot li va
semblar “molt excitant, perquè
això a la Xina és nou”. “Jo hi vin-
dria pel meu compte –afegia–,
però els 100 iuans de l’entrada
[10 euros] són massa per a mi”.

Imperium és una producció
estrenada a Pequín per encàrrec
del ministeri espanyol de Cultura
i la Societat Estatal per a l’Acció
Cultural Exterior, organismes
promotors de l’Any d’Espanya a
la Xina. La Fura dels Baus va
haver d’adaptar l’espectacle a la
censura en certs detalls, com evi-
tar els nus de les vuit protagonis-
tes, tot i que els seus responsa-
bles asseguren que les modifica-
cions han estat més petites del
que esperaven. Hi havia dubtes
sobretot per si s’havien de tallar
les escenes de sang i agressions
entre les actrius, però no va ser
així. Mu Xuyao, periodista de 24
anys de l’agència oficial Xinhua,
assegurava que per a ella no
hauria estat un problema veure
les actrius despullades, però que
entén que a la Xina “hi hagi per-
sones que ho aturin per evitar
ferir susceptibilitats”. Mu mira de
no perdre’s esdeveniments des-
tacats com l’estrena d’Imperium
perquè són una oferta artística
encara puntual.

La majoria dels 400 especta-
dors eren expatriats procedents
d’Europa amb ganes d’aprofitar

un dels pocs moments destacats
d’una agenda cultural encara li-
mitada per la pressió autoritària.
Renbo, nom amb què es presen-
tava una estudiant d’audiovisu-
als, va apreciar el “realisme del
missatge. Hi ha morts, violència
per tot arreu... És que és la reali-
tat del món!”. Renbo afirmava
haver-se quedat impressionada
per una forma de fer teatre que
no havia vist mai: “Que algú de la
Xina faci això és impensable.
Diuen que aquest país evolucio-
na, però jo crec que en el fons no
ha canviat res, ni canviarà”.

Els xinesos presents eren pri-
vilegiats del miracle econòmic,
fills de les incipients classes ben-
estants urbanes en un país on la
majoria anònima és un món
rural fortament controlat per les
forces regionals del Partit Comu-
nista. Imperium va provocar mo-
ments d’angúnia. A Renbo, com

a molts dels seus compatriotes,
la primera part de l’espectacle la
va “espantar” pel sotracs provo-
cats pel llançament de petards a
la sala. Precisament al primer
acte “el públic entra en un espai,
es troba amb el Caos i s’enfronta
a la Por”, explica el programa
d’Imperium. Després ja no hi ha
opció d’escapatòria i l’audiència
es troba enmig del camp de ba-
talla. El públic corre amunt i
avall de la nau entre flaixos i ga-
lledes d’aigua per evitar ser en-
golit per les màquines de guerra.
Aplaudiments tímids van tancar
una vetllada d’un teatre d’acció
ràpida i d’interacció amb l’espec-
tador encara desconegut fora de
les elits xineses, una reacció que
la direcció de la Fura havia dit
esperar pel xoc del final violent,
en el qual tothom mor entre
cops de porres de plàstic i els
trets d’uns canons de talc. ■

L’estrena
d’‘Imperium’
va agafar per
sorpresa els
espectadors
xinesos, que
es van trobar
ficats en un
camp de
batalla, entre
detonacions
de petards,
flaixos,
galledes
d’aigua,
canons de
talc... ■
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Els del Circuit Folc pro-
posen concerts a la
irlandesa, que és com

el company Andreu Gomila
defineix les actuacions de
pub. M’agrada el símil, no
només per la romàntica
evocació d’un local de fusta
vella i olor a cervesa, sinó
perquè tanca un doble sen-
tit que descriu una manera
molt particular d’entendre
la cultura de la música. Als
països anglosaxons existeix
una tradició que aquí no-
més cultiven uns quants. En
qualsevol local on entres,
tard o d’hora sona un grup
en viu. Aquí, especialment a
Barcelona, els bars que ofe-
rien recitals van obrir els
seus escenaris a la dècada
dels 80 per acollir tot un
exèrcit d’artistes hispano-
americans que van creuar
l’Atlàntic fugint de les dicta-
dures. Va ser una de les
modes del moment. Però a
la llarga, ja sigui per la creu
dels permisos municipals,
per la mobilitat o per raons
econòmiques, la música
enllaunada va devorar els
cantautors nòmades sense
cap mena de compassió.

A la irlandesa
El pub és un terreny ado-

bat per a la música. Així ho
han entès gent com en Rafa
Pons, un jove que amb l’ajut
de la seva guitarra i un blog
a Internet, ha aconseguit
fans per allà on va. Ara, al
Circuit Folc, la música d’arrel
torna a les arrels. Programar
concerts als escenaris que

impliquen més proximitat és
un bon sistema per cultivar
orelles i captar seguidors. I
la iniciativa encara té més
punts a favor si pensem que
la música tradicional és un
dels estils més emergents i
més inquiets. Escoltar Mi-
quel Gil de prop, en un con-
cert-conferència alternant
cançons amb paraules, pot
ser tot un punt. Això ho puc
garantir. La setmana passa-
da, compartint un arròs,
vam mantenir una xerrada i
ens van tocar les cinc. De la
tarda, esclar.

La música en viu
a Barcelona ha
estat devorada
sense compassió

mogeneïtat dels membres
del cos de dansa, especial-
ment pel que fa al quadre fe-
mení. Cal destacar l’expressi-
vitat de Toni Gómez, espec-
tacular al bolero d’Alcúdia,
seductor a la xàquera vella i
corprenedor en la dansa del
velatori, juntament amb l’es-
plèndida Gemma Tantiñà. La
col·laboració d’Albert Sans
aporta punts àlgids en la re-
posició del seu celebrat mor-
titxol i la posada en escena
de La Moma de València,
mentre que Vallbona signa

escenes de força visual ex-
trema com les creades en el
bolero amb un finíssim i ele-
gant treball de conducció de
braços que realça fins i tot
els silencis musicals, la força
de les Mudances finals i la
delicada escenificació de la
hieràtica i pletòrica Processó
que inicia aquest recorregut
coreogràfic per València.

A
mb l’espectacle Quan
el mal ve d’Almansa...,
la companyia Impuls

en Dansa va fer la seva pre-
sentació en societat diven-
dres a la sala Ovidi Montllor
del Mercat de les Flors. El tí-
tol podria fer pensar en una
coreografia argumental,
però de fet només situa l’es-
pectador davant d’una esfe-
ra geogràfica, la del País Va-
lencià, que fa de fil conduc-
tor de les diferents escenes.
De fet, força lògic en un
col·lectiu que fonamenta el
seu esperit en les músiques i
danses d’arrel d’aquí.

Dirigit per Joan Vallbona,
l’espectacle es presenta com
un poemari visual que juga
poderosament amb la dansa
tradicional. No és fàcil real-
çar escènicament el folklore
ballat sense trair-ne l’esperit
popular, però Vallbona
aconsegueix captivar l’es-
pectador fugint de la mera
exposició antropològica
amb una potent escenogra-
fia i una selecció musical tra-
dicional però poc convencio-
nal en què destaca el magní-
fic treball de Miquel Gil.
Destacable és també l’ho-

Tocs de Cobla
Impuls i empenta

‘Quan el mal ve
d’Almansa...’ es
presenta com un
poemari visual

Josep
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AntòniaFontiMiquelGil,
alscarrersdeVila-seca
Oriol Margalef
VILA-SECA

Catalunya multiplica l’orga-
nització d’actuacions musi-
cals durant l’estiu. Entre
demà passat i diumenge,
programadors públics i pri-
vats tenen l’ocasió a Vila-
seca de quadrar agendes i
contractar els bolos que els
fan falta. Amb una oferta va-

riada i creixent, la Fira de
Música al Carrer s’ha conso-
lidat com una cita de refe-
rència per als programadors
d’espectacles a Catalunya.
Antònia Font, Miquel Gil i
Chano Domínguez són els
reclams d’un esdeveniment
en què l’organització preveu
acreditar 180 professionals.

L’any passat, 26.000 per-
sones van presenciar algun

dels espectacles de la Fira, i
l’organització espera que
els 58 concerts d’enguany
incrementaran encara més
els visitants. La resposta del
públic és important per ga-
rantir l’èxit de la Fira. Tan-
mateix, el director artístic,
Kike Bela, subratlla que la
prioritat és afavorir l’inter-
canvi entre músics i clients
d’espectacles.

Una de les claus de l’èxit
de la Fira és la gran varietat
estilística, que inclou des de
música electrònica fins a
sons d’arrel tradicional. “In-
tentem sorprendre el pú-
blic”, explica Kike Bela. Un
dels reclams de la vuitena
edició de la Fira és la presen-
tació divendres d’Eixos, l’úl-
tim disc del cantant valencià
Miquel Gil, que actuarà a
l’Auditori a les 22.30. Dos
caps de cartell més actuen
divendres mateix. A les
23.30, Antònia Font inunda-
rà de pop nostàlgic i surrea-
lista el Parc de la Formiga, i
dues hores més tard, al ma-
teix escenari, serà el torn
dels madrilenys Mojo Project
i el mestissatge electrònic.■




