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FESTIVAL D’ESTIU DE BARCELONA

El Mercat acull les coreografies ‘Atlas’, basada en el ‘Quixot’, i ‘Bach’

Mal Pelo posa a ballar el
Cavaller de la Trista Figura

c

ELENA HEVIA
BARCELONA

Qui pretengui veure les co-
negudes siluetes de Don

Quixot i Sancho a Atlas (o antes de lle-
gar a Barataria) ho té cru. Personali-
tat i no fesomia és el que es reflec-
tirà en un espectacle que pretén fu-
gir del tòpic. La coreografia de Mal
Pelo, que firmen Pep Ramis i Jordi
Casanovas (els seus intèrprets), va
guanyar un concurs al seu dia per
convertir-se en l’espectacle de dansa
de l’Any Quixot, i com a tal co-
mençarà a rodar pel món després
del Grec. «Però a Barcelona no s’es-
trena per cap acord amb l’Instituto
Cervantes, sinó perquè és l’últim
treball de Mal Pelo», puntualitza
Borja Sitjà, director del BCN Festival,
que també ha coproduït l’espectacle.

La peça és la primera part d’un
doble programa que es completa
amb Bach, una coreografia de María
Muñoz (juntament amb Ramis, l’al-
tra mitja taronja de Mal Pelo) i que
es presenta al Mercat de les Flors des
d’avui i fins dissabte que ve.

Una imatge, la pel.lícula incom-
pleta que sobre el clàssic va rodar
Orson Welles, i una reflexió, la de la
hispanista francesa Bénédicte Torres
en el seu llibre Cuerpo y gesto en el
Quijote de Cervantes, han servit de ba-
se a Muñoz i Ramis. «Torres diu que
el cos és en el cor de la novel.la i
per a nosaltres això és extremada-
ment interessant perquè és el nos-
tre instrument de treball».

q DESAFIANT EL CLIXÉ
Gràcies a una posada en escena en
blanc i negre «molt austera», segons
Ramis, els de Mal Pelo són cons-
cients que desafien el clixé, encara
que aquesta vegada jugui a favor
seu: «Perquè El Quixot té la mateixa
qualitat que la literatura oral. Ha
creat un imaginari col.lectiu, fins i
tot en gent que no l’ha llegit», apre-
cia Muñoz.

Bach, la segona entrega del pro-
grama, en canvi, està totalment des-
pullada d’interpretació literària. Es
va presentar l’any passat al Teatre
Lliure i des d’aleshores ha patit dife-
rents variacions i evolucions, de les

quals la que es presenta ara no té el
format més llarg. I és que el secret
d’aquesta coreografia és l’essenciali-
tat i la puresa dels moviments, se-
gons Ramis. «S’aparta una mica de
l’estil de les nostres últimes crea-
cions», afegeix.

En aquesta aposta essencial, crea-
da i ballada per Muñoz, es dona cita
la música de Bach, és clar: diversos
preludis i alguna fuga d’El clavecí ben
temperat. És tanta la necessitat d’arri-
bar a la puresa, que la intèrpret s’a-
treveix a ballar un dels fragments
sense música però havent-hi treba-
llat abans.

Els integrants de la companyia
Mal Pelo són conscients que les dues
propostes que avui es presenten jun-
tes no tenen res en comú. «S’haurà
de veure quin efecte produeixen
juntes», diuen.< 33 Jordi Casanovas, Pep Ramis i María Muñoz, ahir a Barcelona.

MAITE CRUZ

33 Ismael Serrano, al maig, en una actuació a Las Palmas.
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Ismael Serrano i Lluís Llach,
estrelles de l’Acampada Jove
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L’Acampada Jove, el festi-
val que organitzen les jo-

ventuts d’ERC (JERC) i que fins ara
s’havia celebrat a Arbúcies, trasllada
escenaris i tendes de campanya a
Sant Celoni. Aquest any, i en aques-
ta nova ubicació veïna, celebraran la
seva 10a edició amb un cartell en
què destaquen noms com Lluís
Llach, que compartirà partitures
amb Feliu Ventura, Ismael Serrano,
en la seva única actuació a Catalu-
nya aquest estiu, el veterà Rosendo i
Ska-P, en un dels seus últims con-
certs abans de l’anunciat i temporal
adéu de la banda.

Aquesta nit, els encarregats de do-
nar el tret de sortida seran els grups
La Carrau, amb el seu càlid folk,

Dept, amb el seu fresc pop, el citat
Ska-P i els bascos Su Te Gar. Demà,
les cinc bandes que passaran per
l’Espai Independència seran la New
York Ska-Jazz Ensemble, amb el seu
ska i reggae primitiu, els cantautors
Llach i Ventura, que prossegueixen
amb la gira Que no s’apague la llum –i
que recolliran aviat en un disc i
DVD–, els britànics The Toy Dolls,
que continuen fent bolos mentre de-
cideixen si es desintegren o no, els
valencians La Gossa Sorda i els ma-
drilenys Habeas Corpus i el seu con-
tundent hardcore i metal.

Dissabte , e l torn serà per a
Antònia Font, Ismael Serrano, la
banda Mesclat, els històrics Skatalà i
el rocker Rosendo, que farà la pre-
sentació de Lo malo es ni darse cuenta.
La traca final està reservada per al
grup Obrint Pas.<


