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Després d’estrenar-se a
Bèlgica i de representar-se
per França, Holanda o
Suècia, arriba a Reus
aquesta reflexió sobre la
supervivència dins el caos,
com va definir ahir el seu
creador Menske, una pa-
raula neerlandesa que es
pot traduir com a «home-
net» o «personeta»: «Cada
persona construeix al seu
voltant uns murs, dintre
dels quals es pot ofegar. La
gent viu molt individual-
ment però hi ha coses que
han de fer junts.» Aquest
és el punt de partida d’un
espectacle que, a diferèn-
cia dels anteriors d’Última
Vez, té molt de text i, per
tant, «és molt teatral», se-
gons Vandekeybus. Els
deu actors ballarins de di-
verses nacionalitats que
interpreten Menske han es-
tat, a la vegada, els autors
dels textos que després
Vandekeybus ha integrat
en les coreografies i que
reciten en els idiomes res-
pectius (el públic els podrà
seguir a través de subtí-
tols). Tot i la importància
de la paraula, la dansa molt
energètica i arriscada, el
segell personal de Vande-
keybus és present a Mens-
ke: «No hi apareixen ar-
mes, però els actors s’aga-
fen els uns als altres com si
agafessin una rama. Es ba-
rallen amb els cossos dels
altres. És molt humorístic i
tràgic a la vegada.» L’es-
cenografia de l’espectacle
és simple (un antic pal de

telèfons i un garbuix de ca-
bles) i la música és una
creació de l’artista pop
belga Daan.

Menske es representarà
avui i demà al Teatre For-
tuny (21.30 h) i serà una
oportunitat per al públic
local de descobrir les pro-
postes d’aquest creador
polifacètic, nascut el 1963
a la ciutat d’Herenthout,
que va debutar en l’escena
internacional al capdavant
d’Última Vez l’any 1987

amb What the body does
not remember, una peça
forta, físicament arriscada
i que s’adreçava directa-
ment a l’estómac de l’es-
pectador («una confronta-
ció brutal de dansa i de
música», va ser definida a
Nova York quan va rebre
un Bessie Award, un dels
premis de dansa més pres-
tigiosos de l’escena inter-
nacional). Tot i que radica-
da a Bèlgica, Última Vez
es va fundar el 1986 a Ma-

drid (d’aquí ve el nom en
espanyol), on Wim Van-
dekeybus havia arribat
amb la companyia del con-
trovertit artista plàstic,
dramaturg i coreògraf Jean
Fabre. Des de llavors, el
belga ha creat una vintena
d’espectacles i també una
vintena de vídeos i films.
L’any passat la companyia
va estrenar al Mercat de les
Flors de Barcelona Spiegel
(mirall en neerlandès), una
retrospectiva de les dues

dècades de trajectòria del
grup. Ahir Wim Vande-
keybus estava content
d’estrenar aquest cop a
Reus, i no a Barcelona,
«perquè m’interessa més
descobrir jo nous públics
que no pas que el públic
em descobreixi a mi». I
també perquè el Mercat de
les Flors ha de poder donar
cabuda a noves compa-
nyies: «I qui no es vulgui
perdre Menske, que vingui
a Reus».

Vandekeybus estrena «Menske», una
reflexió sobre la supervivència en el caos

Convidat pel CAER, el creador belga presenta també a Reus una breu retrospectiva de la seva obra cinematogràfica

● El coreògraf Wim Vandekeybus i la se-
va companyia Última Vez han triat Reus
per estrenar, a Catalunya i l’Estat espa-
nyol, Menske, un espectacle representat

● Ahir es va projectar al
Teatre Bartrina la primera
de les cinc pel·lícules de
Wim Vandekeybus que
componen la petita re-
trospectiva de la seva tra-
jectòria audiovisual que ha
preparat el CAER. La ma-
joria dels curtmetratges o
llargmetratges del coreò-
graf estan basats en els
seus espectacles, com ara
Blush, el film que es va
projectar ahir. Les projec-
cions continuaran avui a les
deu de la nit amb tres curt-
metratges: Inasmuch, un
curt «mut i atmosfèric» que
formava part de l’especta-
cle Inasmuch as life is bor-
rowed... (2000); Silver
2001, adaptació d’una de
les escenes del muntatge 7
for a secret never to be told
(1997), i The last words
1999, curtmetratge inspirat
en dues històries de Julio
Cortázar que formava part
de l’espectacle In spite of
wishing and wanting
(1999). Demà es presentarà
Here after, l’última creació
audiovisual. Tota la pro-
ducció audiovisual ha estat
editada en un triple DVD,
amb subtítols en català.
Són set hores de material
que inclouen les composi-
cions dels músics amb què
treballa Vandekeybus, com
ara David Byrne, Thierry
de Mey, Marc Ribot o Da-
vid Eugene Edwards.
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Un moment de l’espectacle, que avui i demà Última Vez posarà en escena al Teatre Fortuny de Reus. / EL PUNT

per deu actors ballarins que integra les
disciplines del teatre, la dansa, la música i
l’escenografia. Convidat pel Centre
d’Arts Escèniques de Reus (CAER), el
creador belga, un dels referents mundials

de la dansa contemporània més avant-
guardista, aprofitarà la seva estada a la
ciutat per presentar altres facetes de la se-
va personalitat artística, com ara la seva
producció cinematogràfica. Ahir a la tar-

da va fer al Teatre Bartrina una classe ma-
gistral a una trentena de ballarins i va pro-
nunciar una conferència. També des
d’ahir, i fins dissabte, es projectaran cinc
de les seves pel·lícules.

La producció
audiovisual

● El Centre d’Estudis
Mont-rogencs ha convidat
demà l’arqueòloga Lluïsa
Pallejà i Vilaseca a desco-
brir amb una visita guiada
els dos jaciments prehistò-
rics que ja va excavar el
seu avi, l’arqueòleg re-
usenc Salvador Vilaseca.
L’activitat consistirà en
una aproximació caminant
als jaciments dels del peu
de la muntanya de la Roca.
Els jaciments són l’Areny

i la cova del Patou. L’acti-
vitat enceta un seguit de
propostes que sota el títol
Conèixer l’entorn ha posat
en marxa el centre d’estu-
dis.

L’activitat, en què l’ar-
queòloga seguirà les pas-
ses del seu avi, és oberta al
públic en general i comen-
çarà a dos quarts d’onze
del matí. El punt de troba-
da és l’espai de lleure que
hi ha al peu de l’ermita de
la Mare de Déu de la Roca.

Lluïsa Pallejà és professo-
ra i va dirigir l’excavació
arqueològica del centre
terrisser d’època romana
situat sota l’actual velò-
drom de Mont-roig. Du-
rant la construcció del ve-
lòdrom, l’any 1983, van
localitzar les restes d’una
vil·la romana, on l’equip
de Pallejà va trobar diver-
ses estructures i elements,
com un motlle avui expo-
sat al Museu Nacional Ar-
queològic de Tarragona.

Mont-roig redescobreix els dos
jaciments prehistòrics del terme

EL PUNT / Mont-roig del Camp
● Reus, Tarragona i Tor-
tosa són algunes de les 25
poblacions catalanes on
demà a les onze del matí
tindrà lloc una lectura pú-
blica i simultània de La
plaça del Diamant, de
Mercè Rodoreda, que pro-
mou la Setmana del Llibre
en Català, que aquests dies
s’organitza a Barcelona,
amb motiu de l’Any Rodo-
reda.

A Reus, la lectura, orga-

nitzada per Òmnium Cul-
tural Baix Camp, tindrà
lloc a l’entrada del Teatre
Bravium. Per animar el
públic a participar en la
lectura, Òmnium regalarà
un obsequi a totes les per-
sones que s’hi apuntin. A
Tarragona, la lectura s’ha
organitzat a la llibreria La
Rambla i a Tortosa, a la
plaça de l’Àngel.

El lloc triat a Barcelona
per fer la lectura és davant
el mercat de Santa Cateri-

na. La començarà l’actriu
Sílvia Bel, que ha interpre-
tat el paper de la Colometa
en la versió teatral de la
novel·la de Rodoreda que
ha produït el Teatre Nacio-
nal de Catalunya. Després
agafarà el relleu Josep Ma-
ria Gurguí Puig, net de
l’escriptora. A partir
d’aquell moment, tothom
que ho vulgui podrà parti-
cipar en aquest acte festiu
llegint un parell de pàgines
en veu alta.

Lectura simultània a tot Catalunya
de «La plaça del Diamant»
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