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Josep Maria Codina
SABADELL

Feliu Formosa omplirà avui
el teatre Principal de Saba-
dell amb l’espectacle Darre-
re el vidre, una lectura dra-
matitzada de la seva obra po-
ètica. Formosa tindrà al
costat la seva filla, l’actriu
Ester Formosa, i els també
sabadellencs Rosa Renom i
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BalançdelMOV-S,Espaipera l’Intercanvi Internacionalde la
Dansa,ques’hacelebratalMercatde lesFlorsdeBarcelona

Bàrbara Raubert Nonell
BARCELONA

Fins ahir i durant quatre
dies el Mercat de les Flors
ha hostatjat la primera edi-
ció de MOV-S, una platafor-
ma d’intercanvi internacio-
nal al voltant de la dansa en
què creadors, gestors i peri-
odistes han compartit ex-
periències per avançar en el
pantanós terreny de les
arts del moviment.

La dansa s’escapa de tota
concreció, deia la gestora ir-
landesa Mary Brady, perquè
és l’art del moviment per
excel·lència i perquè, com
defensava la periodista por-
tuguesa Claudia Gallo, la
seva voluntat és investigar
i arriscar-se, per millorar
un mateix i per als altres.
D’aquí ve el valor que tenen
les residències artístiques,
així com la investigació ci-
entífica, que rep, evident-
ment, molt més suport.

El director del Mercat de
les Flors, Cesc Casadesús,
encetava les jornades amb
una sèrie de preguntes dei-
xades a l’aire; el director de
la revista Susy Q, Omar
Khan, li va contestar que no
hi ha respostes, però que el
sol fet de preguntar a un
altre obre la porta als estí-
muls i la imaginació. Ana-
litzar altres maneres de fer
serveix no pas per importar
models, que no funcionen
fora de context, sinó per
pensar noves formes.

Temes clau com la falta

d’educació, el públic reduït,
els circuits subdesenvolu-
pats i la consideració bur-
gesa de l’art són alguns dels
entrebancs que la dansa ha
de saltar. Queda clar que cal
una política cultural per fer
quallar aquest tipus de pro-
pòsits, però, com deia el crí-
tic de dansa Joaquim No-
guero, si l’art és una piscina
on nedar feliçment, no po-
dem entestar-nos amb el
clor que representa posar-
hi massa política. És a dir,
que, respectant les particu-

laritats dels creadors, s’ha
de mantenir una estructu-
ra sòlida i independent.

Front comú
Entre els projectes en ma-
tèria d’educació, Danse au
Coeur, dirigida per Marcelle
Bonjour, es presentava amb
un vídeo en el qual nens de
tres anys improvisaven so-
bre la manera de caminar i
comportar-se dels enamo-
rats parisencs. La deliciosa
sensibilitat que desprèn la
filmació posa de manifest

l’enriquiment que compor-
ta democratitzar tant pú-
blics com intèrprets.

Amb reflexions com
aquestes es tancava una tro-
bada que ha aplegat més de
50 ponents d’arreu del món,
amb actuacions i itineraris
pels centres de creació de
Barcelona, i que ha deixat
clara la voluntat de fer front
comú per la llibertat de crea-
ció. Finalment, però, com
deia la mànager Pilar López,
per damunt de tot queda la
responsabilitat de l’artista.■

tòria edificant –la d’un danès
que viu a l’Índia i torna al seu
país per trobar-se amb una
trama familiar delirant– des-
aprofiti les possibilitats críti-
ques per construir un dis-
curs acomodatici, que par-
teix d’una lectura errònia de
Brecht i acaba com una cari-
catura de Douglas Sirk. Zen-
tropa, la productora de Von
Trier, és darrere d’aquest
despropòsit, i no és per es-
tranyar-se’n: després de tot,
Después de la boda no és
res més que la conseqüència

lògica de Rompiendo las
olas, el nou melodrama
postmodern que sembla
canviar-ho tot per deixar-ho
pitjor de com estava.

*
Después de la boda,
DINAMARCA, 2006.
DIR.: SUSANNE BIER.

E
n termes estètics, no és
cert que Hollywood ha-
gi colonitzat Europa.

Ben al contrari, es podria dir
que aquest cinema s’ha co-
lonitzat a si mateix amb di-
verses operacions estratègi-
ques que, des del vessant in-
dustrial, han acabat afectant
l’estilístic. Dit d’una altra ma-
nera, la creació d’un llen-
guatge homogeneïtzat ha
convertit el cine comercial
europeu en un pàl·lid reflex
de Hollywood, on ara mateix
tot està en ebullició. Men-
trestant, països com Dina-
marca han fet el seu recorre-
gut, en aquest cas des dels
experiments narcisistes de
Lars von Trier fins a una
sèrie de films convencionals,
amb aparença de moderni-
tat, el darrer dels quals es ti-
tula Después de la boda.

El pitjor de Después de la
boda no és que sigui un fu-
lletó disfressat de pel·lícula
post-Dogma. Tampoc no ho
és que el seu estil, fet de
plans curts i entretallats, in-
tenti amagar l’absència de
força dramàtica. El que més
molesta és que aquesta his-
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L’estil de ‘Después
de la boda’ amaga
l’absència de
força del film
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Jordi Boixaderas. A l’obra es
farà un repàs als textos del
llibre Poesia 1972-2002, en
una posada en escena sòbria
amb l’acompanyament al
piano de Maurici Villavec-
chia. Aquesta serà una de les
poques ocasions en què For-
mosa interpretarà els seus
poemes en un únic especta-
cle intimista, dominat per la
discreció i la humilitat. ■

La companyia de Thomas Noone va actuar dissabte al Mercat de les Flors ■ MOV-S


