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quinària per fer un escura-
dents a partir d’un tronc
d’alzina: reinventar el tubi-
met d’en Buster Keaton me-
reixia un resultat escènic
més agraït.

La banda sonora munta-
da per Tolo Prats és intel·li-
gent i funcional. Les acti-
tuds de Marta Barceló i Pep
Bosch semblen ajustades a
la idea dels directors (Biel
Jordà i Leandre Ribera). El
perxista Ignasi Gil demos-
tra ductilitat actoral i torno
a insistir (ja en vaig parlar a
la crítica de Tempo) en les

dots de cantant de l’actriu
Laia Oliveras. El punt de
partida és estimulant, però
l’espectacle em sembla
fred i de dramatúrgia
plana. Salvant la seqüència
dels tres marcs (la més ben
il·luminada i potser la més
emotiva), em va deixar la
sensació d’un passi de dia-
positives. Sí que hi ha pica-
des d’ullet: a la comunió i al
partit de futbol, per exem-
ple. Les acrobàcies aèries
volen il·lustrar instants de
vida, però jo vaig veure
desfilar un llarg poema vi-
sual fet sovint d’estrofes de
rima libèrrima.

Setembre
De Res de Res.
Festival Temporada Alta. Teatre de
Salt, 18 d’octubre

Amb aquest Setembre
estrenat a Palma el
juny passat, la com-

panyia Res de Res és cohe-
rent amb el camí emprès
amb Ícars l’any 2000 i se-
guit amb Mara (2003) i
Tempo (2005). Marta Bar-
celó i Biel Jordà, fundadors
de la companyia, el definei-
xen com “teatre de creació
de gest amb tècniques es-
pecífiques de circ”. El pro-
grama de mà avisa que l’ar-
gument és el seguit de flai-
xos de vida que passen per
la ment d’una persona
(aquí, un home) durant els
escassos segons que dura
una caiguda (de dalt d’un
arbre, en aquest cas).
Aquests flaixos es visualit-
zen escènicament emmar-
cats per uns rectangles
acrobàticament practica-
bles, el més gran dels quals
esdevé camaleònic prota-
gonista visual del batibull
de mobiliari que entra, de-
ambula i surt de l’escenari i
produeix, si no una sensa-
ció de desordre, sí de des-
proporció entre ús i resul-
tat. És com si, emulant el
professor Franz de Copen-
hague, s’inventés una ma-
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El punt de partida
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però l’espectacle
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copes de vidre enganxades
amb pega.

La malabarista italiana
Shirley arriba a fer anar sis
maces i puja i baixa escales
amb cinc pilotes de rebot.
S’agraeix la personalitat del
tempo de la xinesa Cao Xia-
oli amb el clàssic equilibri
contorsionat sobre un bastó
mentre tot al seu voltant es-
devé una font d’en Carles
Buigas. La segona part ar-
renca amb dues gimnastes
aèries fent figures en un
aparell tipus sínia mogut
per una moto d’aigua dis-
fressada de cavallet de mar.
L’efecte màxim d’aquest
giny s’assoleix amb la moto
d’aigua voltant a tota pasti-
lla i una acròbata a l’altre ex-
trem fent un remolí vertigi-
nós en suspensió de clatell
entremig dels rajolins d’ai-
gua. De la segona part, em
quedo amb les acrobàcies
als cèrcols i els equilibris
amb plats xinesos. L’ambi-
entació, les coreografies i la
posada en escena són d’un
Walt Disney que tomba d’es-
quena. És la diferència entre
fantasia i imaginació.

Circ Aquàtic
De The Circkid.
Plaça de toros Monumental, 17 d’oct.

Enguany aliats amb el
Circo Acquatico dels
italians Zoppis i la

companyia Fiesta Escénica
de l’argentí Abel Martín, els
promotors madrilenys ger-
mans González Villanueva
tornen a Barcelona dispo-
sats a passar-hi el Nadal. El
gruix de l’espectacle són
tres tropes acrobàtiques xi-
neses complementades
amb artistes europeus. Hi
ha números amb més pa
que formatge, però la funció
s’aguanta. Conduïda pel pa-
llasso Johnny Bogino, entre
els números dignes hi ha un
combinat acrobàtic de roda
alemanya i salts a corda
(masculí), un altre de diàbo-
los amb acrobàcia (femení) i
un de malabars amb barrets
(masculí). L’alemanya Marie
queda adolescent i bufona
amb la xarxa aèria. No apor-
ten res el cèrcol aeri i les
quatre equilibristes de les

Circ a Disneyland
J.J.

Canvis museístics
L’art contemporani
al bressol del
Renaixement
És una realitat que els mu-
seus, fins i tot els clàssics,
viuen, com tots els àmbits de
la cultura, un moment de gran

transformació. Per això no és
estrany que la Galeria degli
Uffizi, bressol del Renaixe-
ment italià i un dels museus
d’art més importants del món,
s’estigui plantejant d’acollir
una exposició d’art contempo-
rani. I, si les negociacions ho
permeten, serà la col·lecció de

la Fundació La Caixa la que
obrirà la veda de l’art con-
temporani al museu florentí
l’any 2010, com a torna de la
mostra que ells han portat a
Madrid i Barcelona. Ho ha
anunciat el seu director, Anto-
nio Natali, que afegeix que en
certa manera El pa dels àn-

gels és també una reivindica-
ció de les obres que, per falta
d’espai, s’han de guardar a les
reserves. Amb l’ampliació que
s’està duent a terme, la pina-
coteca passarà a doblar el
seu espai, de 45 a un cente-
nar de sales. Els Grans Uffizi
es faran realitat.

Sacrificisbíblics
El CaixaForum porta a Barcelona pintures que
habitualment es troben als magatzems dels Uffizi

Montse Frisach
BARCELONA

“Nonvisipensa quanto
sangue costa” (“no us
podeu ni imaginar la sang
que ha costat”). És una
cita del Paradís de la Divi-
na comèdia, de Dante, que
apareix en una pintura
d’Alessandro Allori i en la
qual la Verge observa un
calze amb els símbols de la
Passió de Crist. Aquest
quadre, del 1581, amb el
seu missatge dantià sobre
el sacrifici de Crist, resu-
meix l’esperit i clou el re-
corregut de l’exposició El
pa dels àngels, amb obres
de la Galeria dels Uffizi de
Florència, que s’obre demà
al CaixaForum de la Funda-
ció La Caixa.

La mostra suposa una
ocasió de veure 42 pintures
i tres tapissos que habitual-
ment no s’exposen al gran
museu florentí, sinó que
estan guardats als magat-
zems de la pinacoteca. No
és en cap cas una exposició
d’obres mestres, malgrat la

presència d’algunes peces
notables com Mare de Déu
amb l’Infant, de Botticelli,
que tal com apunta el direc-
tor dels Uffizi i comissari
de l’exposició, Antonio Na-
tali, “habitualment no es
troba penjat al costat dels
altres 14 Botticelli que hi

tenim”. Altres obres remar-
cables són els tres tapissos
del segle XVI, realitzats a la
fàbrica dels Medici, a partir
de cartrons d’Alessandro
Allori i Francesco de Rossi,
Il Salviati. També es pot
veure una petita Mare de
Déu amb l’Infant (1525)
que s’ha atribuït recent-
ment a Parmigianino, i una
deliciosa tauleta d’una cru-
cifixió (1395-1400), de Lo-
renzo Monaco.

Història sagrada
El recorregut de l’exposició
ha estat concebut més des
del punt de vista dels con-
tinguts que no de l’estil i la
forma de les obres. El tema
de l’eucaristia i el sacrifici
de Crist és, doncs, el fil
conductor que intenta lli-
gar les obres explicant, en
realitat, la història bíblica
del sacrifici.

És una història que es
comença a prefigurar ja a
l’Antic Testament, segons
explica Natali, amb fets
com el sacrifici d’Isaac, re-
presentat de manera

“aspra i gairebé apocalípti-
ca” per Livio Mehus als
anys 70 del segle XVII.
L’entrada al Nou Testa-
ment es produeix amb
l’Anunciació, segons Nata-
li, “el moment en què Déu
Pare decideix restablir l’ali-
ança amb els homes”.

Més endavant, quan en
un delicat quadre de Nico-
la Pisano es veu el Nen
Jesús agafant una creu de
mans del petit sant Joan
Baptista, es produeix una
altra premonició de la Pas-
sió i posterior Resurrecció,
un altre dels moments cen-
trals de l’itinerari d’aques-
ta exposició.

La mostra, que va ser
l’exposició de Nadal als Uf-
fizi el 2007, ja es va poder
veure a CaixaForum de
Madrid la primavera pas-
sada, amb més de 270.000
visitants. ■

*
‘El pa dels àngels’.
CAIXAFORUM. AV. MARQUÈS
DE COMILLAS. BARCELONA.
DEL 22/10 AL 8/2

‘Mare de Déu amb l’Infant’, de Botticelli, és la pintura estrella de l’exposició ‘El pa dels àngels’ ■ JOSEP LOSADA

La mostra
explica amb
pintura la
història del
sacrifici de Crist i
de l’eucaristia


