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Capgirat
Dir.: Marcel Escolano.
Circ de Nadal de La Vela de Vilanova i
la Geltrú, 3 de gener.

Marcel Escolano ha
tingut només quin-
ze dies d’assaig per

amalgamar números del re-
pertori propi dels artistes
convocats. Ha aconseguit
un espectacle amb segell
Galindos i ràfagues de geni-
alitat d’un equip actoral que
té en comú “una trajectòria
de comprimís en la utilitza-
ció de les tècniques de circ
i/o musicals al servei d’una
dramatúrgia de l’humor”. Hi
ha pallasso, comicitat, mans
a mans, hula-hop, perxa xi-
nesa i malabars. A més de la
música i les cançons de Livi
Loricourt, el mateix Lori-
court al piano i Sophie
Borthwick a la veu versio-
nen, entre d’altres grans,
Kurt Weill i Paolo Conte.

Si la Borthwick demostra
la carrera de pallassa, Esco-
lano desplega el seu especi-
al humor en, entre d’altres
coreografies, les de hula-
hop. Els fragments del nú-
mero de mans a mans dels

Deadós (Andretti i Sopapo)
semblen nous de trinca i An-
dretti està molt divertit fent
de foca en una de les esce-
nes més agraïdes (penso
també en el reverent Cant
dels ocells de la Borthwick).
El malabarista Sebas ha
muntat per a l’ocasió un de-
liciós número de saltar a
corda que anirà a més. El
francès Anicet Leone (que a
la perxa xinesa usa o refusa
la tècnica segons les situaci-
ons que travessa el seu per-
sonatge –virtut que el posa
massa sovint en risc–), fa un
molt interessant august tra-
gicòmic amb molt de futur
per mica que afini tempos,
durades i dosis d’energia.
Quan al cap de deu minuts
d’espectacle vaig intuir que
allò era a mig camí del sur-
realisme i la patillada, vaig
experimentar una sensació
de felicitat que em va acom-
panyar moltes hores. Per-
què aquest espectacle està
fet amb pocs mitjans, però
està fet sobretot amb una
llibertat i una sinceritat que
fan que la pista bombardegi
la grada amb espurnes de
talent i simpatia.
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Entreel
surreal i la
possibilitat

Espectacle fet
amb pocs mitjans,
però amb una
gran llibertat

Porcel,Escriptor2009alesIlles
El Govern Balear
estrena la figura de
l’Escriptor de l’Any
amb Baltasar Porcel

Redacció
BARCELONA

El govern de les Illes posa
en marxa aquest any la fi-
gura de l’Escriptor de
l’Any, un tria que d’entra-
da recau en Baltasar Por-
cel (Andratx, 1937) i que,

lluny de ser un títol hono-
rífic, servirà per promou-
re per terra, mar i aire
l’obra i la figura de l’autor
triat .

La iniciativa ha sortit
de la conselleria d’Educa-
ció i Cultura i s’emmarca
dins les actuacions de fo-
ment de la lectura. En la
línia de l’Escriptor del Mes
que havia existit a Catalu-
nya als anys 90, l’objectiu
és acostar Porcel a un pú-
blic ampli i donar-lo a co-

nèixer com allò que és:
“Un autor consolidat”
amb una “obra madura i
valorada dins el panorama
de les lletres”.

A les Balears i a fora
Les activitats se centraran
en les Illes, però també se’n
faran fora del territori au-
tonòmic, com ara a Barce-
lona, Madrid, Brussel·les,
Praga i Berlín. El programa
comença avui al vespre
(19.00 h) amb una inter-

venció de Porcel, que esta-
rà acompanyat de Damià
Pons, a la Biblioteca Públi-
ca Can Sales de Palma, on
pronunciarà la conferència
La creació literària a Ma-
llorca i al món.

L’autor d’obres com Ca-
valls cap a la fosca, Les pri-
maveres i les tardors, El
cor del senglar, L’empera-
dor o l’ull del vent, Olym-
pia a mitjanit o la darrera-
Cada castell i totes les om-
bres, escrita després de

superar un tumor al cervell
i guardonada amb el premi
Sant Joan, veurà com bons
coneixedors de la seva obra
com Rosa Planas, el mateix
Damià Pons o Antoni Pla-
nes la divulguen a través de
xerrades i conferències, al-
hora que les biblioteques
públiques incrementen el
nombre d’obres seves grà-
cies a una aportació extra
del govern.

Així mateix, s’editarà
una Guia de lectura sobre
Porcel per a les mateixes
biblioteques i les escoles, es
farà un itinerari literari per
l’Andratx porcelià i es posa-
rà en marxa la pàgina web
www.descriptorde-
lany.com. ■
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El festival IDN fa un pas de gegant amb l’estrena a Europa
de l’espectacle ‘Norman’, instal·lacions i producció catalana

Andreu Gomila
BARCELONA

Quan Núria Font va crear el
1984 la Mostra de Video-
dansa al Centre d’Art Santa
Mònica havia d’explicar
molt bé de què parlava. Ara,
després d’haver crescut grà-
cies a l’IDN (Imatge, Dansa i
Nous Mitjans), que a partir
d’avui celebra al Mercat de
les Flors i a CaixaForum la
segona edició, sap que el
que feia aleshores era
avantguarda i que actual-
ment és una tendència més
dins la dansa contemporà-
nia. Font i el seu col·lectiu
NU2’S van ser pioners i per
això es poden penjar meda-
lles com la d’oferir demà i

dissabte al Mercat l’estrena
a Europa de Norman, de la
companyia quebequesa Le-
mieux.Pilon 4D ART. Es
tracta d’un dels muntatges
multidisciplinars més com-
plets i complexos que cor-
ren pel món. Un homenatge
al cineasta Norman McCla-
ren, amb projeccions sense
pantalla, molt de moviment
i un món abstracte de fàcil
comprensió per a tothom.

No debades, Francesc
Casadesús, director del
Mercat de les Flors, va as-
segurar que la segona edi-
ció de l’IDN és un “salt en-
davant”. “Ja no és un festi-
val experimental, per a
experts, sinó que té una vo-
luntat d’acostament molt

gran de cara al gran pú-
blic”, va afegir. Molts seran
els programadors europeus
que visitaran l’IDN per ob-
servar de prop la première
europea de Norman.

El muntatge dels coreò-
grafs Michel Lemieux i Vic-
tor Pilon és únicament la ci-
rereta d’un certamen que
tindrà altres propostes
força atractives, tot comen-
çant per Body Intimicy #1,
de la companyia belga Le
Poil, que ens arriba avui. La
seva coreògrafa, Florence
Corin, va explicar ahir que
el projecte, una work in
progress, busca “ampliar la
mirada del cos i fer-la més
complexa”. L’espectacle és
“un solo sobre el tacte” amb

el pèl com a element vehicu-
lar. “Agafem el pèl com a
metàfora de la tecnologia,
com a element que qüestio-
na la imatge de la dona
d’avui, i com a referent se-
xual, animal”, va dir Corin.

Diferents sistemes de
captura de la imatge i del
moviment estan integrats
en l’escenografia de Body
Intimicy #1. “La idea és que
ens oblidem de la tecnologia
i ens capfiquem en la inti-
mitat de la ballarina”, va
afegir la coreògrafa. De Le
Poil també hi haurà una
instal·lació a CaixaForum,
sisena part del seu projecte.

De Catalunya tindrem A
(de Agua), una col·laboració
entre la coreògrafa María

Muñoz i Konic Thtr, “els
més destacats del nostre
país en noves tecnologies
aplicades a l’escenari”, se-
gons Font. Serà el primer
cop que treballen plegats i el
fruit de la seva trobada es
podrà veure també avui.
L’altra proposta local és I jo
què faig aquí, aposta del
grup K-MUT, format pel ci-
neasta Manu Balaguer i tres
ballarins, i que neix de la vo-
luntat de traslladar a l’esce-
na les improvisacions fetes
“al costat del mar” durant
un any per a la confecció
d’un documental. Si, com
deia Font, abans ballarins i
coreògrafs tenien por de la
tecnologia, l’IDN demostra
que això s’està acabant. ■

El Mercat viurà demà l’estrena de ‘Norman’, de Lemieux i Piloneu (esquerra) i demà de ‘A (de Agua)’, de Konic Thtr i María Muñoz ■ VÍCTOR PILON / ADOLF ALCAÑIZ


