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� James Thiérrée, nét de
Carles Chaplin, Charlot,
presenta fins diumenge
l’espectacle La veillée des
abysses al TNC. Fins ara,
la seva companyia, de nou
anys d’història, no havia
aconseguit actuar mai a
Catalunya. Thiérrée sí que
havia actuat a Barcelona,
acompanyant els seus pa-

res en muntatges de circ
contemporani al Romea i
al Victòria. El creador, que
admet la relació artística
dels seus familiars, conviu
amb aquest fet sense dei-
xar-s’hi «contaminar»:
«No vull que em posseeixi
la seva l’ombra ni enarbo-
rar-los.» La veillée des
abysses és un espectacle
que juga amb el llenguatge

de circ, la dansa i el teatre
creat a través d’un petit
nucli d’actors que poten-
cia «la sinceritat en les
imatges més inversem-
blants». El creador aspira
a dialogar amb el públic a
partir d’un muntatge que
evoca una història sense li-
mitar-la a uns personatges
o un text, que parteix dels
element quotidians.

L’obra ja fa quatre anys
que volta per França, Ità-
lia, la Gran Bretanya i els
EUA. Sergi Belbel va in-
tentar que fos l’estrena de
la seva primera temporada
artística al TNC (ara tot
just fa un any) però la difi-
cultat de quadrar el calen-
dari va significar l’endar-
reriment de la representa-
ció fins a avui.

Thiérrée treballa amb el
seu petit nucli d’actors (la
barcelonina Uma Ysamat
hi està des de bon comen-
çament, juntament amb la
jove Raphaëlle Boitel) de
manera artesanal, confo-
nent la vida professional i
l’emocional. Aquesta és la
seva manera d’entendre la
creació, tot recollint el seu
relleu familiar artístic.

La companyia del nét de Charlot debuta
a Catalunya amb un espectacle íntim

J.B./ Barcelona

Una biografia de
Luis Cernuda
guanya el premi
Comillas
� Barcelona. La biografia
Fuego con nieve. La vi-
da de Luis Cernuda.
Años españoles
(1902-1938), de l’autor
i traductor andalús An-
tonio Rivero Taravillo,
va ser guardonat ahir
amb el premi Comillas
d’història, biografia i
memòria, que convoca
l’editorial Tusquets. El
jurat, presidit per l’es-
criptor Jorge Semprún i
format per Miguel Án-
gel Aguilar, Josep Fra-
dera, Josep Martí Gó-
mez, Josep Ramoneda i
Antonio López Lama-
drid, ha apreciat en
l’obra «el rastreig do-
cumental i l’ordenació
rigorosa de diversos es-
deveniments» de la vi-
da del poeta i l’«ambi-
ció» d’oferir el primer
volum del que es con-
vertirà en la «biografia
definitiva» de Cernuda.
L’obra es fixa en els
anys decisius del poeta,
abans de marxar a l’exi-
li. Rivero Taravillo és
autor també de l’assaig
Con otro acento. Diva-
gaciones sobre el Cer-
nuda inglés. L’últim
premiat amb el Comi-
llas havia estat Esteve
Riambau per Ricardo
Muñoz Suay. Una vida
en sombras. / EL PUNT

Arctic Monkeys i
Chemical
Brothers actuaran
a l’Espai Movistar
� Barcelona. Els madri-
lenys Pereza (23 de no-
vembre), el grup de
Londres Bloc Party (26
de novembre), la banda
de música electrònica
Chemical Brothers (30
de novembre) i un dels
grups de més èxit del
pop britànic dels últims
anys, Arctic Monkeys
(1 de desembre), actua-
ran aquesta tardor a
l’Espai Movistar de
Barcelona. Després
d’haver-se estrenat el
setembre del 2006 al
Parc del Fòrum i haver
programat durant un
any actuacions com les
de Kasier Chiefs, Lily
Allen, Fangoria, Unfi-
nished Sympathy i
Wolfmother, l’Espai
Movistar afronta una
nova etapa aquests prò-
xims mesos al carrer
Martí i Franques, a la
Zona Universitària de
la capital catalana. / EL

PUNT




