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� Joan Isaac confessa que
dilluns farà dos anys que
va tornar a néixer. L’atac
de cor que va patir el 2006
li va canviar «la perspecti-
va en què es veuen les co-
ses» i, amb aquest nou en-
focament, va començar a
gestar, dies després de sor-
tir d’una llarga convales-
cència a l’hospital, La vida
al sol, disc que arriba a les
botigues molt poques set-
manes després del seu àl-
bum de duets. «M’he radi-
calitzat en moltes coses. Ja
no vull canviar el món
amb les meves cançons.
Sovint els cantautors es
pensen que tenen la veritat
absoluta, i jo no la vull te-
nir. Desitjo estar més a
prop de les coses domèsti-
ques, i si es canvia el món,

millor», assenyala el can-
tautor d’Esplugues, que en
aquest renaixement ha
volgut, d’una banda, «re-
cuperar els sentiments més
purs de l’adolescència,
com són l’amistat i l’amor

quan no han estat encara
contaminats» i, de l’altra,
«fugir del sentit de culpa-
bilitat de la gent de la meva
generació».

La vida al sol, editat per
Discmedi i integrat per 11

cançons pròpies i una ver-
sió d’Aznavour, és un disc
lluminós que contrasta
amb el turment que ama-
gava De profundis (2006).
«A De profundis, que si-
tuo entre els meus grans
discos, buscava els meus
dimonis, i en aquest busco
els meus àngels. Jo, als 40,
no vaig tenir cap crisi, però
sí als 50, que és quan es
veu el toro més a prop. De
profundis era una conse-
qüència d’aquesta crisi».

Joan Isaac, en el marc
del Barnasants, estrenarà
avui a L’Auditori de Bar-
celona les cançons de La
vida al sol, amb una for-
mació que inclou Josep
Traver, que segons Isaac
«es convertirà en un dels
grans guitarristes d’aquest
país».

G.V. / Barcelona

Joan Isaac: «Ja no vull canviar el
món amb les meves cançons»

Joan Isaac, en un recital a Barcelona, el 2006. / G.M.

� Deien que la vela pujaria
en trenta minuts i ho van fer
només en vuit. Quasi es
disculpaven per la veloci-
tat. Es veu que feia menys
vent del que s’esperaven.
Ja tenen experiència a ple-
gar i desplegar. Quatre
anys i mig de gira per Amè-
rica, i ara per Europa, do-
nen per haver depurat la
tècnica. Mig centenar de
tècnics enfundats en una
samarreta corporativa aixe-
caven, fent palanca, la vela,
que fa 33 metres d’alçada.
Déu n’hi do. Cavalia, l’es-
pectacle que uneix circ
contemporani i art eqües-
tre, arrencarà el 29 de gener
la seva singladura a Barce-
lona, a la plataforma mari-
na del Fòrum. Els tècnics
troten. Els cavalls, per ara,
gaudeixen de les vacances,
cavalcant per la Provença.

El muntatge oníric ofe-
reix música en directe i ar-
tistes que troten al ritme
dels cavalls. Perquè els ani-
mals en són el centre i el
motiu principal. El presi-
dent i director artístic, Nor-
mand Latourelle, escriu al
seu currículum que és un
dels pioners del Cirque du
Soleil. Aquesta multina-
cional del circ, per principi,
no utilitza animals. Latou-
relle compta, en canvi, amb
dos directors eqüestres
(Frédéric Pignon i Magali
Delgado) que només tre-
uen els cavalls que tinguin
ganes de jugar davant del
públic. Van començar amb

trenta i ara en tenen seixan-
ta per triar els més moti-
vats. Asseguren fonts de
Cavalia que si un cavall cau
en desànim es guanya uns
mesos de vacances. Per
prescripció mèdica.

L’espectacle supera les
dimensions del Cirque du
Soleil per les necessitats
dels cavalls. En total, són
set les veles que es munten
perquè els animals puguin
descansar, a més d’espais
amb tanques perquè corrin
lliurement. Un equilibrista
pot practicar amb un metre
quadrat; un cavall necessita
camps de futbol. Segons
expliquen fonts de la com-
panyia, el moviment de
tràilers és comparable a les

gires dels Rolling Stones.

Una pista gegant
Una altra característica
cabdal de la vela és que no
hi ha una pista circular si-
nó que és rectangular. Per-
met agafar més velocitat i
dóna més llibertat als
equins: fa cinquanta me-
tres de llargada per vint de
fondària: mig camp de fut-
bol. Per ensinistrar els ani-
mals necessiten de tres
mesos a dos anys. No van
donar el muntatge per aca-
bat fins després de quatre
anys de treball. Els acròba-
tes premien els cavalls re-
galant-los pastanagues.
Per això en consumeixen
800 quilos, l’any.

Fa un mes i mig que es
poden comprar les entra-
des (de 24 a 129 euros).
Calculen que n’hauran ve-
nut unes quinze mil abans
d’estrenar a Barcelona.
Sembla que les primeres
que es venen són les més
cares. Hi ha entrades VIP i
d’altres (200 per sessió)
que donen dret a passar per
les quadres. No hi ha data
de sortida, per ara. El límit
serà mitjan març, temps en
què la vela es traslladarà a
Madrid. No s’espanten si
deixen gent fora. A Brus-
sel·les, on van estrenar la
gira europea, van tornar
perquè milers d’especta-
dors s’havien quedat sense
poder entrar.

Ahir van aixecar la vela on dos mil espectadors presenciaran el muntatge de cavall i acrobàcia

JORDI BORDES / Barcelona

«Cavalia» ja trota a Barcelona

Una imatge general de la vela, aixecada ahir al migdia al Fòrum. / GABRIEL MASSANA

� Empar López, directora
artística del Teatre del Ra-
val i impulsora de la Mos-
tra de Teatre de Barcelona
tenia una espina clavada
des de feia tres anys. La
companyia del Fur va ser
una de les guanyadores de
la novena edició amb Ma-
tem els homes, escrita per
Manuel Dueso. Els intents
de posar aquesta produc-
ció en una alternativa van
ser infructuosos. Des
d’ahir, López aprofita el
privilegi de programar al
Raval que es vol especia-
litzar en el teatre de con-
tingut social i el programa
fins al 10 de febrer.

Sota la direcció de Nor-
bert Martínez, l’obra pre-
senta quatre noies que han

patit agressions del pare o
del marit i s’han revenjat.
La seva exposició es dis-
tancia de la cruesa perquè
parlen en passat. I perquè
han reaccionat assassinant
els seus executors. Les
quatre noies es desviuen
per explicar el seu cas par-
ticular, conscients que el
públic les jutja. Elles ac-
cepten el joc anunciant el
seu crim i qüestionant la
moralitat dels mateixos
espectadors. La truculèn-
cia amb què es narren els
crims traslladen l’acció
dramàtica a la tragicomè-
dia. «Hi ha la sensació es-
tranya de no saber si riure
o plorar, és una situació
grotesca que ens pot fer
riure i, acte seguit, ens sap
greu», diu el director.

El Teatre del Raval repesca
una peça tragicòmica sobre

la violència domèstica
J.B./ Barcelona

� Inestabilitat i por enva-
ïen la Barcelona de la pri-
mera dècada del segle pas-
sat, la «ciutat de les bom-
bes», li deien. L’anarquis-
me creixent donava pas als
primers actes de propa-
ganda pel fet, una violèn-
cia justificada en uns can-
vis socials que costaven
d’arribar. Un d’aquests
protagonistes de l’activis-
me anàrquic barceloní va
ser, sols en un principi, el
Coix de Sants, que no va
dubtar a rebutjar els seus
ideals i companys per fer-
se confident dels governa-
dors civils de torn. A El
cas Rull Antoni Dalmau
plasma, amb una sinceritat
intocable, el recorregut ple
de contradiccions de Joan
Rull, a qui el garrot va aca-
bar prenent la vida.

«Quan va ser jove, el
seu anarquisme era sin-
cer», adverteix l’escriptor,
que considera Rull «una
persona que va convertir
l’anarquisme en un nego-
ci, com va fer la seva famí-
lia». Als seus inicis sí que
n’estava convençut, de de-
fensar els drets dels treba-
lladors, però tot va canviar
després de passar una tem-
porada a la presó, on va
restar esperant que es re-
solguessin els judicis con-
tra ell per diversos atemp-
tats a Barcelona. Llavors,
ja era una altra persona:

«Rull es va adonar que els
seus coneixements sobre
la militància li serien lu-
cratius», aclareix Dalmau.
Els diners i una nova vida,
farcida de luxes burgesos,
van encegar el penedit
anarquista, que va contac-
tar amb els mandataris
barcelonins. Segons expli-
ca l’escriptor, «en aquella
època, la policia era cor-
rupta, tot un desastre, no
sabien com posar fi al pro-
blema».

Memòria històrica
Embogit per la cobdícia,
«quan va demanar massa
diners als governadors i
els hi van negar, va posar
bombes», conclou Dal-
mau. Acusat de terroris-
me, fou un dels primers
condemnats que van morir
a la Model, acabada d’es-
trenar. L’obra, lluny de ser
una justificació de les ac-
cions del Coix, pretén ser
testimoni d’una època que
per l’autor «s’ha estudiat
molt poc». Després de tres
anys de documentació,
Dalmau ha aconseguit re-
construir la vida de Rull
amb tot detall, fins i tot ha
incorporat material inèdit
que ha fet d’aquesta crea-
ció la primera monografia
històrica en la seva carrera
literària. En el pròxim tre-
ball, Dalmau es tornarà a
endinsar en l’anarquisme
de tombant de segle.

Antoni Dalmau desxifra la
vida de l’anarquista Joan
Rull en la seva primera

monografia històrica
LÍDIA GAMERO / Barcelona




