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La primera és del seu co-
director artístic, Tony Fabre,
que amb Insected reprodu-
eix la història d’un integrant
de la companyia que se
sentia perdut entre la resta
del grup. Amb figures de

mana gran, la primera CND,
malgrat que no aconsegueix
arrossegar ni la meitat de
públic que aquesta. Forma-
da per intèrprets d’entre 17 i
21 anys i plantejada com a
trampolí entre els conserva-
toris de ballet i les compa-
nyies professionals, es pre-
senta al Tívoli amb un pro-
grama doble que inclou
dues peces especialment
coreografiades per a ells.

Compañía Nacional de
Danza 2
Teatre Tívoli, 29 de juny i 1 de
juliol.

Amb passos segurs es
mouen els joves ba-
llarins de la Compa-

ñía Nacional de Danza 2, la
segona de Nacho Duato; la
seva tècnica rigorosa i pro-
fessionalitat en escena no té
res a envejar a la seva ger-

Crítica dansa

Passos segurs

BàrbaraRaubertNonell

cossos segats, amb parts ar-
quejades i rígides, o despla-
çant-se amb moviments re-
petitius arran de terra, els
ballarins es transformen en
tot un ventall d’insectes va-
riats que omplen l’escenari i
envolten un personatge
sense fugida.

En la segona, del ballarí
de la CND Gentian Doda, hi
ha un brogit musical i cor-
poral aprofitant l’energia

desbordant dels intèrprets
per fer un treball d’organi-
citat caòtica que es contra-
posa a un ordre mecànic
que no acaba d’encaixar.

Però les coreografies més
interessants van ser les tres
de Duato. Malgrat que no
eren cap estrena, la seva
complexitat permetia veure
la qualitat dels joves com-
ponents de la companyia, a
l’altura dels requeriments fí-

sics i expressius de coreo-
grafies que han estat pensa-
des per intèrprets més ma-
durs. Del classicisme geo-
mètric dels Remansos
(1997), a l’harmonia de
Without words (1998) i les
sanefes en moviment de
Gnawa (2005), la CND2 re-
passa algunes de les peces
més brillants de Duato i de-
mostra que, tot i la curta
edat, no els van grans.

La qualitat de la
CND2 es veu en
les coreografies
de Duato

MariaÀngels
Angladareviu
aquestanita
Poesiai+

Redacció
BARCELONA

Dins del Festival d’Estiu de
Caldes d’Estrac Poesia i +,
organitzat per la Fundació
Palau i Fabre, la Institució
de les Lletres Catalanes i
l’Ajuntament de Caldes
d’Estrac, aquesta nit, a par-
tir de les 21.30 h i al Parc
de Can Muntanyà podem
veure i escoltar Et deixaré
la veu, un espectacle basat
en l’obra de Maria Àngels
Anglada (Vic, 1930 - Figue-
res, 1999).

El cantautor Josep Tero,
els músics Ferran Martínez
i Rafael Sala i les actrius
Pepa López i Carme Coll
duen a escena una tria de
fragments de la poesia i la
prosa d’Anglada, musicats
per Tero i Martínez.
D’aquesta manera es mira
de cohesionar quatre ves-
sants essencials de la per-
sonalitat de l’escriptora: la
clàssica, la del compromís
cívic, la de la salvaguarda
del paisatge i la de la identi-
tat a través de la llengua.

El recital també inclou
quatre poemes musicats de
Kavafis en els quals es va
inspirar Anglada per bastir
una part important de la
seva obra.

Podeu trobar més infor-
macióawww.joseptero.com
i www.fundaciopalau.cat ■

Elprofetadelpassat
El poeta, traductor i assagista Manuel Forcano presenta un
poemari en què ofereix la seva visió de com es viu l’amor a l’Orient

Ramon Palomeras
BARCELONA

Des del viatge d’El tren de
Bagdad del 2003, en què
Manuel Forcano recorria
els viaranys del desig pel
Pròxim Orient, Etiòpia i el
Sudan, el poeta, traductor i
assagista barceloní no tre-
pitjava terrenys poètics.
Ara, i evidentment fruit
d’un altre viatge per Orient
i l’impacte de les pasteres,
ha bastit Llei d’estrangeria
(Proa), una road movie
amorosa composta per 43
poemes. Malgrat el títol del
llibre i un parell de poemes
de caràcter social en favor
dels oblidats del Tercer
Món, Forcano poetitza
amors i desamors. I és que
“la condició d’estranger
també la tenen els amants”,
puntualitza el poeta.

“Quan un s’enamora es
converteix en un estranger
al país de l’altre; és a dir, al
cos de l’altre, per la qual
cosa has d’adaptar-te als
costums i llengua de la per-
sona de la qual t’enamo-
res”, argüeix tot advocant
per les virtuts dels estran-
gers. “Un estranger és una
persona molt diferent que
és molt igual a tu. Té molt
per explicar. Malgrat que
arribin amb les butxaques
buides i molles, hi porten
més déus, un foc que crema
diferent i una nova manera
de palpar en l’amor”.

Un canal d’expressió
Al llarg de Líbia, Líban,
Grècia, Turquia, Síria i
Egipte, Forcano empra la
poesia com un canal d’ex-
pressió de la seva intimitat
per immortalitzar els re-
cords que els temps i la me-

fruita que no pot tornar als
arbres”. “Els records són el
boca a boca inútil a un ca-
dàver que obre els ulls per
un moment. Refan només
vida viscuda, sense profit,
com quan plou sobre el

mar, com quan algú encén
un llumí per aclarir la nit”.
Sort en té del desig, aquell
desig que el fa rosegar els
pinyols de les olives del plat
aliè. És un serf de l’amor,
un enamorat de l’amor en-

cara que en surti malparat.
Poema rere poema For-

cano reviu les experiències
amoroses, conscient que el
poeta “és el profeta del pas-
sat”. I és que a diferència
d’Aristòtil, que postulava
que la història explica el
que va passar, el poeta ex-
plica el que havia de passar.
És cert que tot el que escriu
Forcano és autobiogràfic,
però “el poeta té llicència
per fabular quan li plau”.
“És la meva veritat. Encara
que no ho hagi viscut”. És
capaç d’encabir un oceà en
el got d’un bes o fer naufra-
gar el mar dins un vaixell.
Però en arribar el desamor
tot s’estronca. “T’apliquen
la llei d’estrangeria i t’ex-
pulsen del país de l’amor”.
No se sap si prospera. “Però
si més no sobrevisc”.

Amb el mestratge de
Josep Piera, Màrius Sam-
pere, Joan Vinyoli i Joan
Margarit, Forcano recorre
a través d’un llenguatge
precís i entenedor, amb
imatges potents i originals,
un territori que no ha gau-
dit gens ni mica del favor
dels mitjans, enderiats
com n’estan amb el blanc i
el negre. “Els han fet un
magre favor. Han desvirtu-
at la imatge del món islà-
mic, han reduït la seva
complexitat i riquesa a
quatre tòpics”. ■

Manuel Forcano ha publicat un poemari inspirat en les terres de l’Orient ■ FRANCESC MELCION

mòria s’encarreguen d’es-
borrar. “El passat és una
successió de diapositives
molt ràpides. No hi podem
viure, ho tenim prohibit. Fa
ràbia”. I és que per ell “els
dies passats són com la

“Quan un
s’enamora es
converteix en
un estranger al
país de l’altre”,
diu Forcano

L’obra de Maria Àngels
Anglada avui és protagonista
a Poesia i + ■ JORDI GARCIA


