
EL PUNT | Dissabte, 24 d’octubre del 2009 CULTURA -  ESPECTACLES  33

PUBLICITAT

N
ú

m
.1

96
5.

D
el

 2
3 

al
 2

9 
d

’o
ct

u
b

re
 d

el
 2

00
9.

A
ny

X
L

IV
.

w
w

w
.p

re
se

nc
ia

.c
at

F
ot

o:
A

P
 P

H
O

TO
/J

O
H

N
 G

A
P

S
 II

I

ENTREVISTA

Amin
Maalouf
En el seu darrer llibre,
«Un món desajustat»,
el periodista i escriptor
libanès resident a
França repassa
l’esgotament de dues
civilitzacions que són
les seves, l’àrab i
l’occidental, i proposa
un nou humanisme
mobilitzador per evitar
el naufragi col·lectiu.

AQUEST DIUMENGE AMB

I EL MUR VA CAURE
Fa vint anys de la fi del «teló de ferro»

801175-949067T

EUROPA-MÓN

Aquells gals de 1959
L’any 1959 van néixer les aventures d’Astèrix.
El nou àlbum «L’aniversari d’Astèrix i Obèlix.
El llibre d’or» celebra els 50 anys de la sèrie.

PAÏSOS CATALANS

El país de les compres
Andorra busca fusionar els valors de les
botigues de sempre amb els nous models.

PAÏSOS
CATALANS

Més que
un túnel
El 29 d’octubre
de 1984 es va
inaugurar el túnel
del Cadí, una
infraestructura
que va dinamitzar
les comarques del
nord de
Catalunya.

COS 2009

● Assistir a Business is business,
de la companyia francesa Pas de
Dieux, va ser com prendre’s un re-
laxant muscular després de la
transcendència bíblica dels israe-
lians Tiberias Municipal Theatre i
abans de la segona exhibició d’arts
plàstiques, la de Joan Baixas, que
ens ha encolomat fins ara el festi-
val. Tot això va passar dijous, se-
gona jornada, ventosa i rúfola, del
12è Festival Internacional de Mim
i Teatre Gestual, el Cos. Pas de
Dieux fa tres anys ja va ser al festi-
val amb Don Qui, un espectacle
basat en el Quixot que va agradar
per la incorporació que proposava
de la gestualitat del teatre tradicio-
nal japonès i coreà (com a mínim
això és el que va escriure llavors la
cronista). Ara ha presentat Busi-
ness is business, un muntatge que
fa broma de la competitivitat des-
pietada del món dels negocis, amb
una concatenació de gags realment
divertits i esplèndidament execu-
tats pels tres actors de l’espectacle.
El públic aplegat al teatre de l’IES
Baix Camp vam agrair la proposta,
més que res perquè molts veníem
de l’Orfeó Reusenc, on poc abans
els Tiberias havien presentat I Déu
va crear la dona, una recreació de
les vides de les dones de l’Antic
Testament (Eva, Sara, Rebeca...).
Si es té en compte que el catolicis-
me no ha ensenyat mai als seus fi-
dels la Bíblia, sinó el catecisme,
que és molt diferent, i que la veu en
off de l’espectacle parlava en he-
breu (o potser era rus o alemany, jo
què sé), s’entén que bona part de
l’argument resultés bastant incom-

prensible per al públic. Per això la
cronista es va concentrar al màxim
en el magnífic treball de l’actriu
Judith Grinshpan, sobre la qual re-
cau tota la responsabilitat de la
gestualitat i la manipulació de tite-
lles de l’espectacle. La intèrpret
aconsegueix fer del tot expressiva
una màscara rígida, i per això va
ser ovacionada.

I després dels Tiberias, corrents
cap al Bravium Teatre, on s’havia
programat Zoé, un espectacle con-
cebut, dirigit i cointerpretat per
Joan Baixas, històric del teatre vi-
sual català (Mori el Merma). Zoé
ofereix un brillant exercici de pin-
tura en directe, manipulació de ti-
telles, ombres xineses i altres efec-

tes audiovisuals que reforcen un
conte una miqueta banal sobre una
pobra noia de la selva amazònica
que acaba fent de prostituta a la
gran ciutat brasilera, on assassina
un pocavergonya que s’ho merei-
xia, motiu pel qual acaba al mani-
comi. És paradoxal que enguany,
que el centre d’art Cal Masó està
tancat per obres, el Cos ja ens hagi
presentat sengles muntatges que hi
haurien encaixat com un guant. Di-
mecres van ser els russos Akhe i el
seu devessall de teatre visual i de
tècnica, però poca cosa més, i des-
prés Joan Baixas, que pinta en di-
recte millor que ningú. Les arts es-
cèniques estan en plena ebullició.
Només cal trobar-hi el punt.

Relaxant muscular
la crònica

NATÀLIA BORBONÈS

Judith Grinshpan, en plena acció a I Deú va crear la dona. / JUDIT FERNÀNDEZ

● Dissabte és el dia fort
del festival Cos, atès que és
la jornada que aplega més
espectacles (cinc, en
aquesta edició), als quals
cal sumar la conferència
espectacle que Carlo Boso,
director del TAG de Venè-
cia, impartirà al teatre de
l’Orfeó Reusenc (20.30 h).
Dels espectacles, desta-
quen dues estrenes absolu-
tes: Petit ball i Au-
gust&Mr. Ripper. La pri-
mera és obra de la compa-
nyia mallorquina Au
Ments, que ja ha actuat en
altres edicions del festival i
que en aquest cas és la res-
ponsable de presentar la
primera producció del
Centre d’Arts Escèniques
de Reus (CAER) per al fes-
tival, Petit ball, una apro-
ximació a la Guerra Civil
amb cançons de Biel Ma-
joral (Teatre Bartrina,

22.00 h). I el segon dels es-
pectacles és el de la com-
panyia reusenca Natural
Clown Killers, que engua-
ny celebra els deu anys de
la seva fundació. Actuaran
al Bravium Teatre a dos
quarts de dotze de la nit.

La resta de la programa-
ció del dia la completen els
catalans La Baldufa, amb
Cirque déjá vu (IES Baix
Camp, 17.30 h); els italians
Teatro Picaro, amb Fabula
buffa (Casa Rull, 19.00 h); i
el català Pere Hosta amb
Out! (La Palma, 01.00 h).
Demà, últim dia del festi-
val, la jornada començarà
al teatre de l’Orfeó Re-
usenc amb Mímix, de Ka-
traska Cia (17.00 h); Ren-
contres, de la companyia
romanesa Passe Partout
(Bravium Teatre, 18.30 h);
i Time Step, dels nord-ame-
ricans Parallel Exit (Teatre
Fortuny, 20.00 h).

Estrenes d’Au Ments i de
Natural Clown Killers

N.B. / Reus

Els italians de Scarlattine van presentar ahir al Cos una fau-
la sobre la creació del món. / MARTA MARTÍNEZ


