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DianneReeves,
estrellaaTarragona

Oriol Margalef
TARRAGONA

S’havia dit que la crisi i la
cultura no tenien per què
anar renyides. Però el cert
és que ni certàmens amb re-
coneixement internacional,
com el Festival de Música
Dixie de Tarragona, se sal-
ven enguany de les retalla-
des. L’Ajuntament ha rebai-
xatun30%l’aportacióal fes-
tival, i això es notarà en la
quantitat ienlaprocedència

de les bandes que hi toca-
ran, la gran majoria del país.
El que no ha variat en el cer-
tamen, únic de l’Estat espe-
cialitzat en Dixie, és la polí-
tica de portar un cap de car-
tell amb nom internacional.
Si l’any passat va ser Dee
Dee Bridgewater, el 2009
l’estrella serà la nord-ameri-
cana Dianne Reeves, que
actua avui al Teatre Metro-
polperpresentar Whenyou
know. Reeves serà demà a
l’Auditori de Girona. ■

se servirà l’obra, una pro-
posta formalment senzilla
però que aprofita amb savi-
esa l’energia dels vuit balla-
rins, que es mouen al ritme
d’una percussió imparable.
Els músics, unes cadires i
una taula de còctel queden
en els contorns de l’escenari
per deixar lloc al màgic efec-
te d’una gràcia fosca i dolça
com la xocolata, negror que
brilla sota les gotes de suor
que afloren a la pell dels in-
tèrprets. Veiem brillar la
dansa tradicional que va
cap a l’extraquotidianitat,

entesa com la realitat més
profunda dels desitjos emo-
cionals. A diferència de la
dansa occidental, no trenca
amb el cos natural, per bé
que en el procés de reinter-
pretació de la realitat els ba-
llarins es desintegrin en la
velocitat dels peus o amb la
diferenciació cartoonesca
entre cos i cames.

Waxtaan
De la Cia. Jant-Bi.
Mercat de les Flors, 26 de març.

Una mostra de com la
tradició es pot actua-
litzar i fer exportable

mundialment com a valor
de pensament diferenciat i
útil és el tercer espectacle
de la companyia senegale-
sa Jant-Bi que dirigeix
l’exballarina Germaine
Acogny, coneguda com la
mare de la dansa africana.
Pipa en mà, Acogny decan-
ta la fusió de coneixements
cap a l’arrelament profund
en els seus orígens, amb els
colors de l’Àfrica i tota la
força vital que música i
dansa transmeten. Amb
aquests atributs sorgeix
Waxtaan (Xerrameca), una
crítica als dirigents polítics.
La peça parodia les cimeres
d’Estat dels que s’han fet
poderosos, un cant rítmic
que es materialitza en salts
ingràvids com traient el cap
des del continent ultratjat.
Aquest espectacle ens dóna
una lliçó de poder i sinceri-
tat carnals.

Al descobert queden
totes les eines de les quals

Crítica dansa

Cimera del poder

Una proposta
senzilla que
aprofita l’energia
dels ballarins

BàrbaraRaubert
Nonell

“Somelteatre”
L’Associació d’Actors i Directors de Catalunya i la
Fundació Romea celebren el Dia Mundial del Teatre

T. Bruna / A. Gomila
BARCELONA

Des del 1961, cada 27 de
març, Dia Internacional del
Teatre, s’encarrega un ma-
nifest a una personalitat
que s’hagi distingit pel seu
compromís amb el món es-
cènic i amb la humanitat.
Promogut per la Unesco, el
manifest es tradueix a 20
idiomes i es llegeix en els di-
ferents actes preparats
arreu del món i als teatres
abans de la funció. Aquest
any se n’ha confiat el redac-
tat al director de teatre i pe-

dagog brasiler Augusto Bo-
al, fundador del Teatre de
l’Oprimit. Paral·lelament,
l’Associació d’Actors i Direc-
tors Professionals de Cata-
lunya (AADPC), a més d’en-
carregar-se de la traducció i
difusió del text de Boal, re-
dacta la seva pròpia procla-
ma,enguanyacàrrecdel’ac-
triu Montserrat Carulla.

Dues grans celebracions,
a més de les diferents lectu-
resaescena,queuneixenín-
timament l’espectador amb
el professional. La Fundació
Romea, des de l’espai privi-
legiat on hi ha el monument

a Margarida Xirgu (davant
del teatre), va convidar ahir
Joel Joan a llegir el manifest
davantamics ipassavolants.
En els parlaments –hi van
intervenir Daniel Martínez
(Focus), Jordi Martí (Ajun-
tament) i Toni Bartomeus
(Generalitat)– es van glos-
sar les figures de Biel Moll,
Pepe Rubianes i Ricard Sal-
vat, desapareguts recent-
ment, i es va expressar un
propòsit en declarar que, en
un món de crisi i depressió,
el teatre i la cultura en gene-
ral “expressen signes d’opti-
misme que s’han de cuidar”.

Per la seva banda, Martí va
lamentar que darrerament
hasentitmassavegadesque
la cultura catalana no tracta
bé els seus creadors, i que
procurarà que això no passi.

ElmanifestdeBoalconvi-
da l’espectador “a ser l’à-
nima del teatre a l’escenari
de les nostres vides. És tea-
tre el cafè del matí, una ses-
sió al Senat o una reunió di-
plomàtica. El teatre és la ve-
ritat amagada. Nosaltres
som el teatre”.

‘Set nenes jueves’
Entre el públic, Mont Plans,
Carme Contreras, Josep
Anton Codina, Roser Camí,
Mingo Ràfols, Àngels Go-
nyalons i molts més. I Con-
cha Velasco, que aquest any
ha canviat Valle-Inclán per
Margarida Xirgu. Tot això
era davant del Romea, cap a
les 13 h. Una hora abans, al
Palau de la Virreina, Carme
Sansa va protagonitzar l’ac-
te de l’AADPC, en el qual va
llegir el text de Boal, i Caru-
lla va dir el seu manifest,
que feia memòria d’una llar-
ga i rica carrera damunt
dels escenaris, des d’aquells
temps en què tenia el ma-
teix carnet que “algunes
prostitutes que buscaven
clients passejant per les
Rambles”, fins al dia d’avui,
molt més còmode.

Enacabar,vuitactorsvan
interpretar la petita peça de
CarylChurchillSetnenesju-
eves, una denúncia de l’últi-
ma guerra de Gaza, en què
pares jueus discuteixen so-
bre què han d’explicar als
seus fills. ¿Els han de parlar
d’odi o d’amor, del terror vis-
cut o del terror comès? Par-
laven del Pròxim Orient i
parlaven de nosaltres. ■

Vicky Peña aplaudint la seva mare, Montserrat Carulla, ahir al Palau de la Virreina ■ JORDI GARCIA

Els vuit ballarins es mouen de manera incessant al ritme
d’una percussió imparable ■ THOMAS DORN


