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Punt i Belén
Lambert Botey

Cineasta

e tant en tant 
em toca reor-
denar i netejar 
la meva bibli-

oteca. Mentre trec 
la pols dels llibres, 
m’agrada obrir-los i 
cercar al seu interior. 
Aquest seria un valor 

afegit als molts que ja té el llibre per 
si mateix: guardar-hi fragments de la 
pròpia memòria. Sovint hi trobo coses 
ben diverses. Algunes que l’atzar ha 
fet que s’hi quedessin, com un bitllet 
de metro, que no arriba a una de les 
antigues pessetes, a Te deix, amor, la 
mar com a penyora, de Carme Riera, 
o  una entrada de cinema a la biogra-
fia de Truffaut, El placer de la mirada; 
altres guardades molt especialment 
com una entrevista amb Sampedro, 
que sobresurt de La sonrisa etrusca. 
Finalment intento olorar el perfum 
d’unes petites violetes que durant 
molts d’anys han fet companyia als 
versos de Salvat-Papasseit.

Fa poc vaig tenir la sort de formar 
part del jurat d’un premi de punts 
de llibre organitzat per la biblioteca 
Frederica Montseny de Canovelles. 
Recordo les paraules que hi havia 
escrites a un dels punts guanyadors, 
el que havia fet la nena Vanessa Rei-
naldo: “A Canovelles som de moltes 
cultures”. Aquests mots podrien ser-
vir, en certa forma, per definir la plu-
ralitat musical del cicle  de tallers i 
concerts que, sota el nom de Percus-
sions a Canovelles, ha tingut lloc a 
Can Palots. Només he pogut assistir 
a dues d’aquestes propostes musicals 
i ha estat més que suficient per valo-
rar la seva qualitat. Excel·lent  pro-
gramació per a un equipament que 
necessitaria revisar les seves estruc-
tures tècniques i acabar d’una vega-
da per totes amb la provisionalitat de 
les seves instal·lacions. 

La primera proposta va ser Farau-
lla. Quatre veus impecables i uns 
percussionistes de gran qualitat ens 
van apropar a la tradició musical de 
la regió italiana de Pulla. La segona 
va ser un concert de Belén Cabanes i 
Andreas Maria Germek. Castanyoles, 
ball i guitarra. El recorregut partia 
del Renaixement i arribava fins avui, 
però sempre sota un prisma  extraor-
dinàriament creatiu i poètic. Tot era 
música i sentiment. El so de les casta-
nyoles es multiplicava amb la màgia 
del gest de Belén. Era com llegir un 
poema i sentir que et penetra fins al 
més profund del propi cor.
  Prenc de nou el llibre de Salvat-
Papasseit –el de les violetes– i m’agra-
daria amagar-hi l’art de Belén, però 
com que no tinc cap castanyola a 
l’abast (en tot cas dubto que hi cabés), 
del  programa  de mà en faré un punt 
de llibre, que farà companyia a un 
poema ( “Aquesta flor, / del teu pit 
al meu llavi, / flor en el llibre”). Així, 
dins d’un temps, quan l’atzar em por-
ti a obrir-lo  de nou,  tornaré a pensar 
aquell vespre i recordaré la darrera 
imatge que va quedar a l’escenari des-
prés del concert: una guitarra, la cua 
d’un vestit a terra i, penjant d’un fil, 
el perfum d’unes castanyoles plenes 
de sentiment.

D

Granollers

Josep Barbany

Bellesa, sensualitat i moviment. Per-
sonatges al límit que es mouen gui-
ats per un irrefrenable instint eròtic. 
Cossos que es mouen en la fina línia 
entre l’amor i l’odi, entre la passió i 
la destrucció. La companyia de dan-
sa de Roberto G. Alonso ha aterrat 
al Teatre de Ponent de Granollers 
amb el muntatge Lulú, primera nit, 
un dels seus espectacles de més èxit 
(encara continuen fent bolos set 
anys després de la seva estrena). 

I és que l’equilibri entre una encer-
tada i bella selecció musical (què 
més es pot demanar que acabar amb 
Jaques Brel?) i la teatral i entregada 
actuació dels quatre ballarins és 
capaç d’emocionar i seduir amb una 
intensitat gens habitual.

El punt de partida és Lulú, un 
personatge creat a finals del segle 

XIX pel dramaturg alemany Frank 
Wedekind, un autor crític amb l’acti-
tud hipòcrita de la burgesia enfront 
del sexe. Alonso parteix de la brutal 
i imparable sensualitat de Lulú per 
oferir-nos una descarnada peça on 
les accions i decisions dels personat-

ges parteixen i acaben en la cerca del 
plaer. Un plaer que és tan atractiu 
com destructiu, tan addictiu com 
dolorós.

El cuidat treball d’il·luminació de 
Paco Azorín, autor també d’una esce-
nografia minimalista, segueix amb 
precisió cadascun dels moviments 
dels ballarins. A l’inici, fantàstic, 

l’encesa intermitent dels focus ser-
veix per presentar, amb senzills i 
pausats gestos, la personalitat de 
cadascun dels personatges: un mari-
ner forçut de roba ajustada i fam ani-
mal; una dolça, presumida i innocent 
rossa de vestit blanc i rostre expres-
siu; una sensual i temible dona de 
negre amenaçador i piruleta de cor 
vermell; i un embogit i tenebrós 
home de gavardina negra amb set de 
venjança. 

Quan l’espurna del desig s’encén, 
el bé i el mal s’uneixen sense remei, 
i els cossos cerquen el contacte amb 
desesperació. Quan el sexe ennuvola 
els sentits, algú s’atreveix a dir quin 
és el bàndol dels bons i quin el dels 
dolents? La lluita per dominar l’al-
tre ha començat i la guerra promet 
ser llarga i dolorosa. El camí cap a 
la mort, però, reserva a l’espectador 
una explosió de sensualitat i sensaci-
ons difícilment rebutjable.

Sensualitat i bellesa
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El muntatge Lulú, primera nit, mostra personatges al límit que es mouen guiats per un irrefrenable instint eròtic

La companyia de dansa de Roberto G. Alonso presenta a Ponent l’exitós ‘Lúlu, primera nit’

Raül Huerta presenta ‘Miradas 
perdidas’ al centre cívic de 
Can Bassa

EL 9 NOU

Dins el projecte d’art emergent 
Incívics, divendres es va presentar 
una nova exposició al centre cívic de 
Can Bassa de Granollers, Miradas 
perdidas, de Raül Huerta. L’autor pre-
senta 20 peces de petit format en les 
quals utilitza la tècnica del fotocollage 
pictòric i recull una sèrie de retrats en 
què es barregen diferents estils com-
positius, i on queden patents una gran 
quantitat de sentiments i emocions. 
Huerta va estudiar batxillerat artístic 
al centre Celestí Bellera de Granollers 
i es va especialitzar en disseny grà-
fic a l’Escola Municipal d’Art de la 
Garriga. Actualment prepara la seva 
primera exposició a Can Xerracan, a 
Montornès, i participa en l’organitza-
ció del mercat d’art del mateix muni-
cipi. L’exposició a Can Bassa estarà 
oberta fins al 28 de març. X
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El treball d’il·luminació 
de Paco Azorín segueix 
cada un dels moviments 
dels ballarins


