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plasticitat de la petja que
imprimeix cada coreògraf
en el grup que dirigeix.

Aquesta mal·leabilitat
respon a l’ample registre de
modelats corporals que lliu-
rement permeten els bons
intèrprets i als moviments
proposats per cada coreo-
grafia. Així, Tort respon a
l’elegància plana i formalista
del treball de Noone, sem-
pre precís, amb portés que
converteixen el treball de
parella en una maquinària
pendular al ritme de la mú-
sica abstracta de Diego

Dall’Osto. En canvi, The
Chaos Quartet arriba per
trencar la moderació amb
relacions violentes, narrati-
vitat segmentada, movi-
ments trencats, canvis de
llum sobtats. Una dansa, en
fi, més descriptiva i visceral,
i que els ballarins es fan
seva; ara queda per veure
l’assimilació que en pugui
fer el generós coreògraf en
una propera evolució.

*
‘Tort’,COREOGRAFIA: T. NOONE
‘The Caos Quartet’,
COREOGR.: HAVER-WEIZMAN.
21 DE FEBRER. SAT!

Un brillant contrast es
produeix en ajuntar
dues peces de firma

coreogràfica diferent que
comparteixen la mateixa
matèria primera: els quatre
ballarins de la companyia
Thomas Noone Dance, resi-
dent al SAT! des del 2005.
Noone ha demostrat la ge-
nerositat que cal per criar
un projecte sòlid i de clara
línia estilística sense por
d’introduir-hi l’element ex-
tern del coreògraf convidat;
en aquest cas, la parella
Roni Haver i Guy Weizman.

L’organisme complex
d’una companyia de dansa
està format per un coreò-
graf, uns ballarins, ajudants
en el camp de l’escenogra-
fia, attrezzo, direcció... i ne-
cessita aliment per seguir
creixent. El director ha de
proveir aquest material vi-
tamínic malgrat la incerte-
sa en la forma que pugui
prendre la criatura de sis
caps en fer-se gran.

L’aportació alimentària
de Weizman-Haver ha per-
mès comprovar la qualitat
dels ballarins de TND, que
han adoptat sense proble-
mes l’estil dels holandesos
com qui canvia de sabates i
es converteix en una altra
persona. En ells no hi ha
cap estranyament, la impli-
cació és total i corrobora la
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Il·lustració d’un mite

Els ballarins de
TND han adoptat
l’estil dels
holandesos

BàrbaraRaubertNonell

ques habituals i d’algunes
solucions escèniques. Una
falta d’innovació a la qual se
sobreposa un diàleg amiga-
ble entre intèrprets i públic
per mitjà d’interpel·lacions
directes, accions que bus-
quen l’esclat del riure, o es-
cenes quotidianes en què
reconèixer-se fàcilment.

Es nota un esforç per
captar l’atenció de les cria-
tures de l’era digital en el
treball videogràfic i en la
fusió d’imatges reals i enre-
gistrades, que es desple-
guen l’una dins l’altra fins a
situar l’espectador en un
espai indeterminat, a uns
centímetres per damunt de
la realitat; i amb aquesta
màgia en el seu extrem més
líric acaba l’espectacle
substituint el diàleg per una
mirada absorta en la belle-
sa de l’instant, amb un bu-
còlic passeig per la munta-
nya des del pla subjectiu de
la càmera que aconsegueix
asserenar petits i grans.

*
Momentari, NATS NUS DANSA.
24 FEB., MERCAT DE LES FLORS

Momentari és una
col·lecció de mo-
ments per compar-

tir i reviure sensacions que
fan arronsar les espatlles i
tancar els ulls, com quan
ens amanyaguen al llit o una
formiga s’enfila per la cama.

Amb el seu habitual llen-
guatge escènic de base
plàstica i moviments suaus
que es connecten amb
imatges enregistrades i es-
cenografies mòbils, Nats
Nus ha dirigit l’obra amb
una voluntat expressa d’am-
pliar-ne el públic, si bé no és
nova la seva inquietud per
estar al costat dels més
joves, com ho demostra el
fet d’haver creat la compa-
nyia Nats Nens el 1998 o
que el programa de residèn-
cia a Sant Cugat s’hagi con-
vertit en una tasca pedagò-
gica a les escoles.

Aquesta producció és un
esglaó més en la tasca d’im-
plicació de les noves gene-
racions en què Toni Mira i
Claudia Moreso han fet un
resum de les seves pràcti-

Tancarelsulls...
B.R.N.

Òpera i crispetes

És difícil menjar crispetes i escol-
tar música clàssica alhora. O no.
Tot depèn del lloc i l’òpera. Si el
lloc és el cinema i l’òpera Elektra,
un Richard Strauss d’un centenar
d’instruments que poden amb
tot, doncs potser és lícit. I més si
és la primera vegada que vas a
veure una òpera. Com el parell de
noies de vint-i-pocs anys que ahir
a la nit sortien del Cinesa Diago-
nal amb la satisfacció d’haver vist
la primera òpera de la seva vida.
“No, no, no n’havia vist mai cap ni
a la tele ni en vídeo, ni menys en
directe. Ens ha agradat molt, tant
la música com l’argument. Però
em sembla que trenquem la mit-
jana d’edat. Ara el pròxim pas és
veure-ho en viu”.

L’experiència, nascuda d’un
acord entre el Liceu i Cinesa, con-
sisteix a emetre via satèl·lit, en ri-
gorós directe –que diuen els pre-
sentadors televisius–, una òpera
des del Liceu i en alta definició a
16 sales de tot l’Estat. I val a dir
que per als que hi érem va resul-
tar totalment positiva. Qualitat
d’imatge immillorable, so perfec-
te –fins i tot la tècnica va perme-
tre que l’orquestra no tapés les
veus, cosa que no sempre passa–
i, el que més preocupava els tèc-
nics, sincronització mil·limètrica
entre imatge i so –res a veure
amb aquella paròdia de Gene
Kelly i Donald O’Connor a Cantant
sota la pluja–. I és que Elektra no
és per riure.

A Catalunya, la sala 1 del Cinesa
Diagonal és gairebé plena, a Dia-
gonal Mar, mitja entrada, i a La
Maquinista i el Parc Vallès de Ter-
rassa, “més fluix”, segons el di-
rector de màrqueting de Cinesa,
Raül Cabrera. Els espectadors en-
tren a la sala al so dels instru-
ments afinant i s’asseuen mentre
a la pantalla els espectadors del

Liceu se saluden i també s’asse-
uen. Sebastian Weigle, batuta en
mà, aixeca el braç i l’ànima de
Strauss es descodifica en Dolby
Digital Stereo Surround. Una
hora i quaranta minuts de música
intensa, dramatisme escènic i, oh,
sorpresa, uns primers plans que
si al teatre són impossibles de
captar esdevenen al cine una
eina preciosa –gràcies a la magní-
fica interpretació actoral de De-
borah Polaski, Eva Marton i Ann-
Marie Backlund– per fer més en-
tenedora la dramatúrgia, com el
pla en què Elektra abraça l’ombra
del seu pare. Els subtítols en cas-
tellà. Esclar, retransmeten per a
tot Espanya, tampoc es pot de-
manar tant la primera vegada.

Fi. Sense aplaudiments. A qui
aplaudir? El silenci ens reconver-
teix en espectadors dels especta-
dors que aplaudeixen enfervorits
al Liceu. La famosa quarta paret

s’imposa com un mur aclaparador
entre la realitat i la seva imatge.

Però tant és. L’experiència resulta
totalment positiva pels responsa-
bles del Liceu –Joan Matabosch, di-
rector artístic, i Jesús Regueira, au-
tèntic malabarista de tècnica i tèc-
nics, no poden amagar la seva
satisfacció en acabar– i pel respon-
sable de Cinesa, Cabrera –“només
era una prova, però esperem fer-ne
més, potser Tannhäuser”–. Però so-
bretot pels espectadors: “Ens ha
agradat moltíssim, és com estar a la
fila 0”; “És una gran idea perquè so-
vint no es troben entrades”; “N’hau-
rien de fer 2 o 3 per temporada”.
Són les reflexions de liceistes, aficio-
nats i neòfits que també coincidei-
xen a qualificar Elektra de “massa
difícil per començar”.

Estratègia comercial o institucio-
nal, l’experiència cinefiloperística ha
demostrat que existeix un públic
per a aquestes propostes. Bravo! ■

La
primera
escena
d’‘Elektra’
ja va
deixar clar
que
l’òpera en
alta
definició
transmesa
en directe
al cinema
és possible
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“El govern de dretes del
Brasil va ser una hecatom-
be per a tota la cultura del
país”. Amb aquesta contun-
dència s’expressa la cineas-
ta brasilera Alice de Andra-
de, filla de Joaquim Pedro
de Andrade (1932-1988),
membre destacat de la ge-

neració del Cinema Novo
brasiler dels anys 60. El
1998 li van encarregar des
de França una retrospecti-
va integral sobre el director
de Macunaíma i es va ado-
nar que “totes les pel·lícules
estaven molt malament”,
en part per la desídia del go-
vern. Amb el triomf de Lula
i la reactivació de l’activitat
cultural va dirigir un ambi-

ciós programa de recupera-
ció de les 14 pel·lícules del
seu pare. Amb un pressu-
post de dos milions de dò-
lars, van localitzar còpies i
negatius a tot el món, van
digitalitzar-los en alta defi-
nició i els han tornat a pas-
sar, en un procés invers, a
negatius i còpies. França,
Itàlia, Alemanya i Bulgària
són alguns països on van lo-

calitzar l’obra.Venècia,Bue-
nos Aires, Nova York i París
són ciutats que han acollit la
retrospectiva completa de
Joaquim Pedro de Andrade,
queespotveureaBarcelona
fins al 13 de març. Aquesta
tarda (19.30 h) s’inaugura
amb la projecció de Macu-
naíma (1969) en presència
d’Alice de Andrade.

“L’obra del meu pare, mi-
rada en el seu conjunt,
dóna una visió impressio-
nant del Brasil: de la seva
cultura, la història, la litera-
tura, la política...”, destaca
Alice. Ahir mateix també va
presentar a la Filmoteca el
seu film O diabo a quatro,
una comèdia social plena
d’humor i fantasia. ■


