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des es fonen, la proximitat
es fa íntima, la quarta paret
es trenca i totes les barreres
emocionals s’esfondren. La
ballarina plora. No pot
aguantar el contacte amb la
cascada de demostracions

vol deixar d’increpar-lo, si
cal s’hi barallarà, ella, que
ha sacrificat el seu cos a la
dansa. Per això, aquest es-
pectacle de crisi en clau
d’humor acaba amb ella en-
guixada i crucificada sobre
un carretó on permet que el
públic s’acosti i escrigui tot
el que vulgui al guix que l’ha
de guarir, cadascú escrivint
el seu propi final en un mo-
ment en què escena i gra-

El llac de les mosques
Coreografia: Sol Picó
Mercat de les Flors, 5 de març

Parlem del cos en crisi
perquè fer anys no és
senzillament madu-

rar, cal requalificar, obliga a
replantejar-ne el valor, cada
arruga és una pregunta, i el
mirall ja no et dirà que ets la
més bella. Però Sol Picó fa
15 anys de companyia i no

Crítica dansa

El cos sacrificat
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dels assistents retolador en
mà, i encomana el seu plor
als que la miren. S’ha tren-
cat l’artifici, s’entén que la
realitat està en pell viva, en-
cara que sota la carcassa del
guix, de l’escenari.

La sinceritat és un dels
valors d’aquest espectacle
on Sol Picó fa un decàleg del
seu estil tan personal, i el re-
actualitza en la catarsi d’un
ritu teatral en què l’acompa-

nyament de la música és tan
potent que ha convertit El
llac de les mosques en una
òpera rock que té com a
protagonista una ballarina
que fa màgia amb les seves
sabatilles de punta.

A part dels músics, que
amb la seva enèrgica boge-
ria punky són la veu de la
ballarina, l’altre element
que amplifica el personatge
de Picó és el ballarí Valentí

Rocamora, que ens ofereix
la versió masculina i gegan-
tesca del llenguatge d’autò-
mat que es mou amb passos
laterals i de quatre grapes. A
ell i al maquinista els devem
el sensual tango còmic que,
com la resta d’espectacle, ha
reformulat els elements co-
neguts amb els quals el cos
se sacrifica a la dansa, a la
vida en crisi constant. Feliç
aniversari.

La música, potent,
converteix
l’espectacle en
una òpera rock

Ratolí infiltrat
Em sap greu
haver de donar
aquesta informa-
ció: un ratolí s’ha
infiltrat a la Set-
mana del Llibre
en Català. Entre
els 20.000 lli-
bres, hi ha un

DVD inesperat: El ratoncito Pérez.
La animación más premiada, i la
qüestió, més que animar, desani-
ma. Què hi fa aquest personatge
enmig d’una fira de llibres en cata-
là? Com gosa aparèixer en públic
després d’haver desbancant
l’àngel encarregat de portar regals
als catalanets que perden les
dents? És de suposar que el DVD
està subtitulat en català, una re-
marca que no s’anuncia a la capsa
i que hauríem d’aclarir, sobretot
aquests dies de propostes de llei
políticament tan oportunes.

Anyway, l’animalet s’ha infiltrat
en format DVD, a la secció d’as-
saig, al costat d’una Sisí que sí que
llueix una senyera a la portada per
indicar que és una pel·li ben nos-
tra. L’avantatge del pobre rosega-
dor de Sant Cugat és que tindrà
menjar fresc, ja que els llibres ex-
posats aquesta edició són ben
nous. Fins i tot, saltant-se les nor-
mes, n’hi ha un d’aquest any, l’Ori-
gen de les espècies, que segur que
no interessa gens a un animal.

L’aliment és fresc, però ¿de
tanta qualitat com el que menja el
seu col·lega Firmin a la novel·la de
Sam Savage? Hi ha de tot: exquisi-
deses i menjar porqueria, segons
es queixava abans-d’ahir Joan Da-
niel Bezsonoff en el debat que va
protagonitzar amb Vicent Sanchis.
El rossellonès va dir que en català
es publiquen llibres “indignes”
que no es publicarien en qualse-
vol altre idioma. Pobre ratolinet,
envoltat de llibres dolents amanits
d’autoodi. Esperem que també
sentís les paraules de Sanchis: “No
es pot subvencionar qualsevol
producte cultural només pel fet
que s’expressi en català, però
aquells que funcionin i siguin de

bona qualitat se’ls ha d’ajudar deu
cops més que ara”. Són mots que
en la mentalitat del ratolí devien
sonar a “deixa de banda el fast
food i passa’m doble ronda de
foie”.

De tota manera, la qüestió con-
tinua pendent: què hi fa un ratoli-
net en una Setmana del Llibre en
Català? Doncs són coses que pas-
sen quan un decideix instal·lar les
carpes al camp (o a l’excamp) en
lloc de la plaça Catalunya. Els dos
autors locals amb projecció extra-
murs que ahir atenien lectors po-
drien replicar-ho. Precisament
Marta Pessarrodona signava l’any
passat un dissabte, a la mateixa
hora, això sí, a la plaça Catalunya
de la Ciutat Comtal i hi havia molta
menys gent: “Què has trigat a
venir? Mitja hora? El mateix que
trigaries del Clot al centre de Bar-

celona. El que passa és que hi ha
qui pensa que més enllà de l’Ei-
xample el món no existeix. A més,
això és un marc incomparable”.
Víctor Alexandre també ho tenia
clar: “L’únic que pot moure els
barcelonins és el menjar. Si els re-
comanen un restaurant a l’Empor-
dà fan quilòmetres. Jo sóc de lle-
tres, però que jo sàpiga hi ha la
mateixa distància de Sant Cugat a
Barcelona que de Barcelona a
Sant Cugat”. Sí, això ho saben fins i
tot els que tenen cervell de mos-
quit, de mosquit tigre, esclar.

Fins al 15 de març hi ha ocasió
de comprovar-ho i ja ahir molts ho
van fer. Ara bé: si els assistents
eren de Santcu o de Barna, ja no
se sap. Es veien molts barbours i
botes de muntar, però... bé podri-
en venir de Sarrià o, fins i tot, de
Sitges i Vilassar de Mar.

A la Setmana hi ha
molts ‘barbours’ i
botes de muntar, però
no se sap si la gent és de
Barna o de Santcu
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Setmana del Llibre en Català. Ahir les carpes es van omplir d e lectors encuriosits, a Sant Cugat ROBERT RAMOS

Biografia
d’InésJoyes,
unaprecursora
delfeminisme
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Apología de las mujeres,
d’Inés Joyes, publicat el
1798, és un dels textos crí-
tics amb la situació de les
dones més importants de
l’època i pioner dins del seu
gènere. Malgrat tot, la bio-
grafia de la seva autora, així
com les circumstàncies que
van afavorir la publicació
de l’obra, són pràcticament
desconegudes pel gran pú-
blic. La vida y la escritura
en el siglo XVIII (Publicaci-
ons de la Universitat de Va-
lència), de la historiadora
valenciana Mònica Bolufer,
vol omplir aquest buit in-
tentant reconstruir les con-
dicions socials i personals
que van permetre que una
dona de finals del Segle de
les Llums, articulés, escri-
vís i publiqués una obra
com aquesta.

El llibre, segons l’autora,
“té un llarg recorregut” que
arrenca en la investigació
que va encetar deu anys en-
rere i que donaria lloc pri-
mer a Mujeres e ilustra-
ción (València, 1998). A
través d’aquella obra va ser
conscient que les dones de
l’època eren presentades
“com a víctimes més que
no pas com a subjectes ac-
tius i mestresses del seu
destí”.

La biografia d’Inés Joyes,
“grisa, gens novel·lesca”, ar-
renca en el si d’una família
dedicada a la banca i al co-
merç internacional. Con-
traurà matrimoni amb el
negociant Agustin Blake,
amb qui tindrà 9 fills. Joyes
comparteix, segons Bolu-
fer, “els valors de la seva
època relatius a l’honorabi-
litat, el saber fer i la respec-
tabilitat del seu grup”, però
això no li impedirà escriure
el text “de denúncia de la
desigualtat i una crida a la
responsabilitat i l’autoesti-
ma de les dones” que és
Apología de las mujeres. ■


