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Jordi Alcaraz
mostra pintures i
escultures dels
últims deu anys

Teles
trencades
a la Tecla
Sala

Una exposició
acull les obres
més històriques
de l’artista

35 obres de
Rembrandt
al Museu
del Prado

Entrevista: Sidi Larbi Cherkaoui El coreògraf presenta al Festival Temporada
Alta el seu últim espectacle, ‘Origine’, una reflexió sobre la multiculturalitat

“Totelquenecessitemala
vidajahiés,calencaixar-ho”
Marta Porter
BARCELONA

Sidi Larbi Cherkaoui ens va
sorprendre aquest estiu al
festival Grec amb Sutra,
una proposta en la qual va
comptar amb un grup de
monjos Shaolin, ara presen-
ta al Temporada Alta de Gi-
rona Origine, un espectacle
ambquatreballarinsdequa-
tre nacionalitats ben allu-
nyades, el Japó, els Estats
Units, Sud-Àfrica i Islàndia.
Ens en parla des de Mont-
real, on està de gira amb un
altre espectacle nou, Myth.

Què és Origine?
És un univers de quatre
elements diferents que es
troben i interactuen però
que tenen les mateixes ar-
rels. Hi ha quatre punts
cardinals, els quatre ele-
ments, les quatre estaci-
ons..., tota la peça es divi-
deix en quatre. Personal-
ment m’agrada viatjar i
Origine era una manera
d’anar en les quatre direc-
cions possibles (nord, sud,
est, oest) en un mateix
temps. Vaig convidar qua-
tre ballarins de quatre
cantonades del món per
trobar-se i reconfortar-se.
Vala, Daisy, Shawn i Tsuki
s’han encarregat del pro-
jecte i encarnen el món.

¿Hi ha també quatre llen-
guatges coreogràfics dife-
rents?
No ben bé. En el sentit cul-
tural hem intentat trobar
els nostre llenguatge coreo-
gràfic comú. És un univers
d’ombres xineses on un és
l’ombra de l’altre. En canvi,
a nivell d’energia, ho hem
focalitzat sobre els quatre
elements; Shawn es con-

centra en la terra, Vala en
el foc, Daisy en l’aigua i
Tsuki en l’aire... I a partir
d’aquí, a vegades, l’energia
conjunta de tots quatre
crea alguna cosa nova.

¿Els ballarins segueixen la
seva tècnica en contacte
directe amb el terra?
Sí, però menys que habi-
tualment en els meus es-
pectacles. Adoro el treball
amb el terra. Aquí hi ha un
solo llarg de la Daisy que
s’estén sobre el terra com
un bassal d’aigua.

Sidi Larbi Cherkaoui reinventa les relacions entre els països i els homes en el seu espectacle ‘Origine’ ■ MARIA ÀNGELS TORRES

La ‘bailaora’
María Pagés
és fantàstica!
Estem intentant
desenvolupar
un llenguatge
conjunt inspirat
en el flamenc

❝

A Origine torna a la música
medieval. Què li aporta?
Em permet veure la font de
les coses, la font de la músi-
ca. També m’agrada molt
l’aspecte Orient-Occident
de la música medieval, en
aquesta música hi ha una
veritable contaminació,
fins i tot una simbiosi
entre diverses cultures. I
també m’atreu l’aspecte
místic. A Origin ens hem
concentrat en composito-
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Guinovart
Artur Ramon
Abans que trobés el seu
llenguatge característic,
Josep Guinovart va practi-
car una figuració delicada i
de reminiscències nou-
centistes. Mesos abans
que es compleixi el primer
aniversari de la mort del
pintor, la sala Artur Ramon
ha reunit un remarcable
conjunt de dibuixos dels
anys 50 que ho demostra.
(PALLA, 25. FINS AL 15/11)

Alberto
Magnelli
Oriol
Alberto Magnelli (1888-
1971) va néixer en una
casa annexa al baptisteri
del Duomo de Florència.
Literalment Magnelli va
mamar art per totes les
bandes i va esdevenir un
dels pintors fonamentals
de l’avantguarda italiana.
Magnífica exposició
d’aquest esclatant artista.
(PROVENÇA, 264. FINS 18/11)

Mestres del
gravat
Art-7
Exposició que reivindica
la importància del gravat
com a disciplina autòno-
ma i també com a element
de difusió d’un artista. La
llista d’artistes represen-
tats és ben impressionant:
Cézanne, Dürer, Goya,
Fortuny, Rembrandt, Re-
noir, Ribera...
(MANRESA. FINS AL 7/11)

Jordi Amagat
Dalmau
Aquesta és la quarta mos-
tra individual del pintor
gironí Jordi Amagat a la
Sala Dalmau. Sota el poè-
tic títol Memòries de l’es-
tació solar, Amagat pre-
senta curiosos paisatges
clàssics i a la vegada oní-
rics amb formes vegetals i
orgàniques que semblen
més aviat artificials.
(C. DE CENT, 349. FINS 7/11)

Lipchitz i l’art
primitiu
Marlborough
L’escultor Jacques Lip-
chitz (1891-1973) no va es-
capar a la fascinació de
l’art primitiu africà. Ell ma-
teix va ser un col·leccio-
nista exigent d’aquest
tipus d’art. Ara la Marlbo-
rough confronta obres de
Lipchitz amb peces d’art
africà en un suggerent di-
àleg artístic.
(VALÈNCIA, 284. FINS 22/1)

Javier
Peñafiel
Joan Prats
“La imaginació és gratuï-
ta”, diu Javier Peñafiel en
un dels vídeos de l’exposi-
ció. És ben cert quan es
pot crear una relació tan
especial entre dibuix
–amb personatges que re-
corden els putrefactes
dalinians– i animació. El
resultat és una mena
d’univers paral·lel.
R. CATALUNYA 54 FINS 26/10

MontseFrisach
mfrisach@avui.cat

Elteatrefísici
ladansase
citenalTeatre
Tantarantana

M.P.
BARCELONA

El programador Julio Álva-
rez ho té clar, “des que es va
tancar L’Espai, hi ha una
sèrie de companyies petites
que no troben sala on poder
actuar”. És per això que el
Tantarantana acull dos ci-
cles de dansa, el Backstage
a la primavera –un cicle
que inicialment es va fer al
Mercat de les Flors– i ara,
del 15 al 23 d’octubre, el IV
Cicle de Teatre Físic, Dansa
i Performance.

Durant nou dies, el teatre
acollirà nou companyies de
dansa, teatre i grups que tre-
ballen el cos, per oferir un
ventall de propostes ben di-
ferents, des del flamenc-
fusió al butoh, passant per la
videocreació, companyies
catalanes com Agrupación
Señor Serrano, Cia. Sonia
Sánchez, Victoria Macarte,
Moveo Teatro, La Veronal i
Erre que Erre, però també
de la resta de l’Estat com Ge-
rardo Esteve de València,
Trashumantes d’Euskadi, i
Daniel Abreu de les Canàri-
es i també una col·laboració
exterior, Frances Barbe del
Regne Unit i Austràlia. I és
que el Tantarantana treballa
amb la Red de Teatros Alter-
nativos de manera que, més
enllàd’acollircompanyiesde
fora també possibilita que
lescatalanespuguinfergires
per la resta de l’Estat. ■

res femenines, i això ens
porta a un univers molt
conscient, molt femení,
molt empàtic. Un univers
d’oracles.

¿Es pot parlar doncs d’ener-
gia femenina a Origine?
Completament. Hi ha un
foc femení i aigua femeni-
na a l’espectacle. Les veus
de les cantants també
mostren totes les facetes
de la vida, des d’un punt
de vista femení, molt pro-
per a les sibil·les que
poden predir el futur. Un
costat maternal i un cos-
tat sensual, i alguna cosa
de molt intuïtiu també. És
tot menys quadrat, més
emocional.

Es considera un nòmada?
A vegades sí. Sóc l’home
més feliç del món quan
tinc la sensació que puc
sortir d’alguna cosa i en-
trar en un nou univers,
descobrir. Però encara no
he trobat el sentit de la
meva vida i per això conti-
nuo buscant-lo.

S’ha dit que amb Origine
vostè vol reordenar el
futur a partir del passat. És
possible?
Tinc moltíssimes ganes
d’aprendre i de compren-
dre, i tinc la impressió que
tot el que necessitem a la
vida ja hi és. És com si totes
les peces del puzle fossin
sobre la taula i el que cal-
gués, justament, fos posar-
les en l’ordre correcte per
trobar la felicitat.

Quin és el seu proper pro-
jecte? Com va amb María
Pagés?
Aquest any que ve me’n
vaig a Amèrica per treba-

estructura personal que
s’ocupi de la meva compa-
nyia i dels meus projectes
a temps complet.

Aquest estiu va presentar
Sutra a Catalunya. Quines
diferències conceptuals
hi trobarem respecte a Ori-
gine?
És difícil de dir, ja que hi ha
molts punts en comú entre
aquestes dues peces. He in-
tentat una aproximació
una mica diferent a la core-
ografia per a aquests dos
espectacles, més dolça,
més tranquil·la. Però bé...
Sutra és un treball sobre
l’est, la Xina, els nostres
prejudicis, sobre la presó
que pot ser a vegades el cos
humà. A Origine són els
elements els que compten,
els valors de l’aigua, del
foc..., trobar un llenguatge
del moviment que ens per-
meti acabar amb la tensió
est-oest i la tensió nord-
sud. Les dues peces són
també molt animals, els
moviments estan molt ins-
pirats en els animals. I
també l’ombra i la llum són
molt presents en les dues
peces, el yin i el yang.

¿Coneix algun coreògraf
català?
Perdoneu la meva igno-
rància però realment no
gaire... Ah, sí! Roberto Oli-
van era a la mateixa esco-
la que jo fa dotze anys
(Parts) i m’agrada molt, és
molt bon ballarí!

Què és per a vostè la dansa?
Una manera de comuni-
car. Una necessitat,
també. La resposta a mol-
tes preguntes. Una raó per
reunir les persones. Una
raó per parlar.

A ‘Origine’, Sidi Larbi divideix el món en quatre parts per buscar-ne els trets comuns ■ KOEN BROOS

llar amb una companyia de
Nova York. Després
d’haver descobert una peti-
ta part de l’est vaig a l’en-
contre de l’oest. I amb la
bailaora María Pagés,
estem intentant desenvo-
lupar nous moviments, un
llenguatge conjunt inspirat
en el flamenc. És fantàsti-
ca! Tan creativa i molt ober-
ta d’esperit, amb un talent
boig pel moviment, sempre
amb una energia increïble
quan es mou. I també
m’agrada molt el seu sentit
de l’humor, riem molt! I el

seu ritme és increïble.

¿És cert que Sidi Larbi s’in-
dependitza de C. de la B.
per crear la seva pròpia
companyia?
Ja vaig deixar C. de la B.
L’agost del 2006. Després
he residit a Anvers (la
meva ciutat natal), al To-
neelhuis, una gran casa de
teatre. En sóc artista asso-
ciat per dos anys. Després
m’agradaria construir una

Ladansaés
unanecessitat,
unamanerade
comunicar,una
raóperreunir la
genti laresposta
amoltes
preguntes

❝

Galeries
d’avui

Increment
espectacular
delectorsper
internet

Josep Ferrer
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

Els espanyols cada cop lle-
geixen més per internet; el
93% llegeixen diaris elec-
trònics; els joves i professi-
onals llegeixen més llen-
gües estrangeres, sobretot
l’anglès; i augmenta la lec-
tura puntual i per a temes
concrets. Aquestes són les
principals conclusions de
l’informe La lectura a Es-
panya 2008. Llegir per
aprendre que ha elaborat la
Federació de Gremis d’Edi-
tors d’Espanya (FGEE).
També s’indica que el proto-
tipus de lector és el d’una
dona jove amb estudis uni-
versitaris que viu en una
gran ciutat. Madrid és la co-
munitat autònoma on es
llegeix més, seguida de Ca-
talunya, on ha estat molt
important la tasca de les bi-
blioteques per al foment la
lectura. ■


