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Clímaxmercantil
Nit de dissabte
rodona en el
Mercat de Músi-
ca Viva de Vic.
Per ambient, per
participació po-
pular, pel nivell
de les múltiples
propostes artísti-
ques i per la bo-

nança climatològica que va arro-
donir la vetllada. La d’ahir va ser,
també, la nit de les cues, de la pa-
ciència per poder veure, ni que
fos de peu o assegut al terra, un
bon grapat d’artistes del país que
demostren tenir el seu públic. I tot
això mentre a qualsevol racó
grups anònims prenien els carrers
a la recerca d’una oportunitat om-
plint de música la ciutat.

El millor exemple que podem
oferir per donar fe de la forta par-
ticipació el trobem en Quimi Por-
tet. És cert que l’exmembre d’El
Último de la Fila jugava a casa,
però les 750 places del cinema
Vigatà es van quedar curtes per a
l’expectació que va despertar la
presentació del seu setè i últim
disc, Viatge a Montserrat. El de
Vic va despertar en més d’una
ocasió el riure del personal amb
els seus comentaris de presenta-
ció de temes com Si plou ho
farem al pavelló o Homes i dones
del cap dret, dues peces en què
Quimi Portet segueix aplicant lle-
tres d’elevat caràcter surrealista.

També es van formar al cine-
ma Vigatà cues per assistir al
concert del trompetista Raynald
Colom, una de les revelacions del
jazz català de les últimes tempo-
rades. Colom, en format octet, va
interpretar les peces que ha in-
clòs a l’àlbum Evocación, una
fusió amb el flamenc amb la qual

demostra tot el seu talent. Amb
un aforament més reduït, El Petit
de Cal Eril també va omplir a ves-
sar l’Institut del Teatre. Aquest
grup de Ponent, que participava
dins del cartell de l’InVictro, està
demostrant un enorme potencial
comunicatiu a base de cançons
senzilles que enganxen amb tota
mena d’oients.

Gran ambient també a la
plaça dels Màrtirs, l’escenari de-
dicat al folk, per escoltar la ga-
llega Mercedes Peón i els bel-
gues Ialma. Encara que qui va
gratar el ple en aquesta plaça va
ser la colombiana Erika Múñoz
quan el rellotge superava la
frontera de la mitjanit. I una

menció especial per a la plaça
Major, que va anar omplint-se a
mesura que anaven pasant pri-
mer els Dept., després Mazoni i,
per últim, els Lax’n’Busto. A
l’hora de tancar aquesta edició,
tot just havien començat els con-
certs previstos al recinte d’El
Sucre. D’altra banda, ahir al matí
l’activitat comercial en el recinte
firal es va veure sorpresa per la
visita del conseller Joan Manuel
Tresserras. El titular del departa-
ment de Cultura es va mostrar
satisfet del funcionament del
Mercat i de la inversió realitza-
da, i va afegir que “cada euro
produeix recursos per donar-li
més solidesa”. ■
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Alarecercad’unmónméspausat
Iolanda Batallé Prats
debuta amb la
novel·la ‘La memòria
de les formigues’

Lluís Llort
BARCELONA

Les coses passen i, de vega-
des, coincideixen. Iolanda
Batallé Prats (Barcelona,
1971) és des de fa pocs dies
la flamant nova directora
editorial de La Galera i,
paral·lelament, presenta la
seva primera novel·la, La
memòria de les formigues
(Amsterdam). Es tracta
d’una obra en què confluei-
xen tècniques diferents, a
banda de la narrativa tradi-
cional, com ara contes, re-

ceptes, els diaris de l’àvia,
les entrevistes a porters,
correus electrònics, con-
verses... “La vaig començar
fa tres anys, amb una sèrie
d’idees clares i tot d’histò-
ries que ja tenia i que s’hi
van afegir i desenvolupar a
mesura que l’escrivia; tot i
això, algunes van caure; és
una novel·la riu que, des de
la platja, desemboca al
mar”.

I és que la platja i el mar
hi són molt presents. La
Joana, la protagonista,
“fuig d’un estil de vida acce-
lerat i es refugia en un de
pausat: treballa netejant la
sorra de la platja amb un
tractor”. Aquesta feina li
permet “netejar, però
també dibuixar damunt la

sorra, una metàfora del
que fa amb el seu passat:
recorda, neteja i dibuixa
històries”. Acompanyada
per molts personatges se-
cundaris, que “són els que
em fascinen”, la Joana re-
passa la seva existència, i la
de quatre generacions de
dones, i en treu conclusi-
ons, com ara “que tots som
versions d’una mateixa
persona i que, per retrobar-
nos, de vegades cal fugir
d’un món en què gairebé
se’ns obliga a ser feliços”
des d’un punt de vista eco-
nòmic: quan ets més feliç,
produeixes més i consu-
meixes més. “En la cultura
oriental, per ser feliç
només els cal l’absència de
dolor”, apunta Batallé.

Iolanda Batallé Prats ha presentat la seva primera novel·la,
‘La memòria de les formigues’ ■ JOSEP LOSADA

Èxitde
laMostra
Internacional
deMimaSueca

Ester Pinter
VALÈNCIA

Avui finalitza la 20a edició
de la Mostra Internacional
de Mim a Sueca –el festival
més veterà dins el seu gène-
re a l’Estat espanyol– que
ha proposat un viatge pel
passat i el present del teatre
gestual a través dels espec-
tacles de més d’una vintena
de companyies. Un recorre-
gut que tant al llarg dels
seus 20 anys de trajectòria
com en aquesta edició ha
volgut “anar més enllà” del
clàssic mim de cara blanca
que va crear Marcel Mar-
ceau i “apostar pel teatre del
gest amb totes les seves pos-
sibilitats”, assegura el direc-
tor de la Mostra, Abel Gua-
rinos, que tot i la crisi i
l’ajust de pressupost ha
aconseguit en aquesta edi-
ció reunir més companyies
que mai, una quinzena al
programa oficial i mitja dot-
zena a l’anomenat Off-MIM.

Amb el lema del viatge
com a metàfora, uns 20.000
espectadors es van retrobar
amb el més destacat de la
creacióeuropeaiautòctona,
entre els quals: la compa-
nyia danesa Odin Teatret,
l’estrena a Sueca de la com-
panyia valenciana Franca-
chela, la reconeguda compa-
nyia alemanya Familie Flöz,
el duet català Vol-Ras (que
va presentar Sgag), els gi-
ronins Deambulants (que
van estrenar GAZ, a 20 me-
tres d’altura, penjats d’un
globus aerostàtic), la revi-
sió del personatge de Tar-
zán en clau circense del
Circ Gran Fele i l’últim es-
pectacle de la companyia
suecana Maduixa, Ras!. ■

I les formigues? “No
tenen memòria, i la Joana
busca ser formiga i viure
només el present”, però per
aconseguir-ho ha de fer un
exorcisme del passat, un
“retorn mític i generacio-
nal, universalista, a la in-
fantesa i a un món més
pausat”.

Una novel·la plena de re-
flexions i de petits detalls,
de poesia, dolça però no em-
bafadora, que serà seguida
(“em dono dos o tres anys
per enllestir-la”) per una
amb més Mala llet, títol
provisional de la novel·la
que està escrivint fa temps i
que podria començar així:
“Em dic Yoko i sóc corres-
ponsal de guerra en una
multinacional làctia”. ■


