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de Carolyn Carlson Blue
Lady. Alguns elements de
poètica visual i d’expressiu
vitalisme es reconeixien
com a lligam d’ambdues
obres, encara que a Could
you take some of my weight

interessant: conèixer la seva
cultura i aguaitar el moment
en què es fonen dues com-
panyies tan llunyanes geo-
gràficament i de mitjans, en
un procés de creació coreo-
gràfica.

Van presentar dues
peces, la primera un duet
creat el 1999 pel finlandès
Tero Saarinen, el mateix que
fa poc era al Mercat de les
Flors reinterpretant el solo

Could you take some of my
weight...? / Sunday, again
De NorrDans.
SaT!, 30 d’octubre

No hi ha gaires opor-
tunitats de veure
dansa escandinava

al nostre país, i per això la
col·laboració que la compa-
nyia sueca NorrDans ha pro-
posat a Thomas Noone, resi-
dent al SaT!, és doblement

Crítica dansa

Exercicis de col·laboració

BàrbaraRaubertNonell

(Podries aguantar una mica
del meu pes) el lirisme es
converteix en un cúmul de
càlculs corporals entre dos
individus que ara se seguei-
xen, ara s’emmirallen, ara es
contraposen. L’organicitat
sorgeix de la massa corporal
entesa com a material de
volubilitat mercúria, que
uns moments s’estira però
d’altres s’arronsa, i reflecteix
tots els colors que se li acos-

ten sense personalitat prò-
pia, perquè tot és matèria.

Si Sunday, again tenia un
plantejament més narratiu,
en aquesta reposició es va
canviar de vestuari i d’il·lu-
minació per així potenciar
l’abstracció de la música de
Bach, que va comparar amb
la música techno per la re-
petitivitat amb què avança. I
entre aquests dos eixos, el
barroc i la desconstrucció

contemporània, s’enreden
els moviments dels 12 bri-
llants ballarins en escena,
com un retaule fet de peda-
ços, amb estrelles daurades
apuntant en totes direcci-
ons d’una composició sense
sorpreses i agradablement
acabada, que fa agrair
l’exercici de col·laboració
pel qual entenem que,
sense traves, la dansa flueix
com a llenguatge universal.

El moviment dels
ballarins s’enreda
com un retaule
fet de pedaços

Montse Frisach
BARCELONA

El Museu Nacional d’Art
de Catalunya (MNAC)
celebrarà els seus 75 anys
d’existència al mes de de-
sembre amb una exposi-
ció que reunirà 80 obres
mestres de l’art català dis-
perses en museus i col·lec-
cions privades d’arreu del
món. La mostra Convi-
dats d’honor pretén fer
una mena d’“història en
paral·lel” de l’art català
respecte a les col·leccions
del MNAC, que van des del
Romànic fins als anys 30
del segle XX.

I fent honor al títol de la
mostra, l’entrada a aques-
ta exposició, que es podrà
veure del 3 de desembre a
l’1 d’abril, serà gratuïta
(encara que s’haurà de
pagar per la col·lecció per-
manent). Aquesta decisió

“ha estat fruit d’una llarga
reflexió”, assegura la di-
rectora del museu, M. Te-
resa Ocaña, ja que la crisi
també afecta el museu.
Un exemple és el mateix
pressupost “de contenció”
del museu per al 2010,
que amb 21.600.000 eu-
ros, ha baixat un 14% res-
pecte al 2009. Una de les
raons d’aquest descens és
la forta caiguda de llo-
guers de la Sala Oval d’un
32%. La crisi de les empre-
ses es fa notar al MNAC.

D’altra banda, en els
pròxims dies el museu
tancarà les sales del Gòtic
fins a la primavera per
remodelar-ne la museo-
grafia. S’esponjarà el re-
corregut i es canviarà ra-
dicalment la il·luminació.
A més, al desembre, el
museu penjarà tota la
col·lecció permanent a la
seva web. ■

MNACgratuït,
pels75anys

‘La masovera’, de Joan Miró, pertanyent al Centre Pompidou,
és una de les obres que s’exposaran al MNAC ■ PHILIPPE MIGEAT

Eldodelaubiqüitat
Aquests dies a Man-
resa hi ha dos tipus
de persones, els
manresans, que ja
han tret els abrics, i
els que anem tot el
dia mirant el plànol
perduts entre els
carrers del barri his-

tòric i els tallats per les obres. Si di-
jous va ser el dia de posar-se en solfa,
estudiar la programació i comptabi-
litzar quants dels 105 espectacles
programats es poden veure en qua-
tre dies, ahir es tractava d’anar a dis-
frutar després d’haver adquirit el do
de la ubiqüitat. Els matins van estar
destinats als debats professionals, i
en dos dies s’han fet diferents taules
rodones sobre tradició i modernitat
entorn del pensament, el circ, la mú-
sica, les arts de carrer i el teatre. Els
experts diuen que anem bé.

És difícil parlar de la millor propos-
ta del dia quan amb poques hores de
diferència has de triar entre la dansa
aèria, la cantant sarda Elena Ledda o
els múltiples espectacles teatrals, a
més dels itinerants. Després d’haver
acabat la jornada inaugural amb La
disputa de l’ase, una proposta músi-
co-teatral de factura senzilla però
molt ben resolta pel grup mallorquí
La Patacada, que recupera un text
d’Anselm Turmeda del 1418, de llen-
guatge potent i concepte visionari
que qüestiona la superioritat de
l’home sobre les bèsties, ahir ens vam
decantar pel grup musical Sol i Sere-
na, que presentava el seu segon disc
en un concert ple de vitalitat i frescor,
amb sentits homenatges a Àngel Gui-
merà, a les cançons populars infan-
tils, als poetes Josep Sebastià Pons i
Joan-Lluís Lluís i cançons crítiques
amb les ordenances municipals, “que
en teoria hi són per al nostre benes-
tar”, tot pegat a ritme de rumba, aires
magribins, un xic de cançó francesa,
un violí de sons celtes i un molt d’ale-
gria encomanadissa.

El sextet aconsegueix una perfecta
harmonització d’instruments popu-
lars i clàssics, bateria inclosa. La
Marta, amb acordió i una veu tendra i
molt ben modulada, va ser la prota-
gonista d’un vespre que va acabar
amb una dansa festiva com les que

durant nit i dia s’estan fent a la Taver-
na de la Fira, amb carnet de ball in-
clòs. Malgrat que Sol i Serena va
aconseguir gairebé dos terços d’en-
trada, a dos quarts de vuit bona part
del públic va marxar per anar a veure
l’espectacle de Dansa Aèria, que va
redimensionar la sardana sobre la fa-
çana de l’Ajuntament. Els que es van
quedar, però, van aplaudir a cor què
vols aquesta formació que aposta per
la poètica literària i musical.

Aquestes evacuacions massives
van ser la tònica del dia de la majoria
d’espectacles gratuïts. Ningú es vol
perdre res i els assistents a la fira es
converteixen en tastaolletes. El ma-
teix els havia passat al trio belga Grou-
ba, tres músics clowns d’estètica ger-
mans Marx que, a cop de sac de ge-
mecs, violí i acordió, van reeixir en la
difícil missió d’arrencar rialles a petits i
grans. Radicalment diferent l’ambient
que es vivia a la plaça Gispert al punt

de les nou de la nit, quan moments
abans els Mossos es van endur un
home ebri que, punyal en mà, amena-
çava els transeünts. Mitja hora més
tard, en el barri més conflictiu de Man-
resa, es reunien dalt l’escenari Pau i
Llull Riba, Miquel Gil, Pep Gimeno,
Marc Serrats, Carles Bleda, Marc Egea,
Caterina Canyelles, Pepe Rovira, Héc-
tor Arnau i Toni el de l’Hostal i la Colla
de Bastoners de Sabadell, convocats
pel col·lectiu Compartir Dóna Gustet.
Tots ells, de trajectòries i estils tan di-
ferents com el punk, la cançó, la batu-
cada, el hip-hop o el raquetón, actu-
ant sols o en grup, van aconseguir fer
bellugar un personal mort de fred.
També hi va ajudar una sopa de ceba i
una paella per a un públic que, entre-
gat a aquesta proposta tan innovado-
ra com insòlita, contrastava amb els
magribins que, també representants
de la Mediterrània, jugaven a pilota a
la mateixa plaça aliens a tot. ■

LaCrònicaMediterrània
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Sol i Serena. Envelat Milcentenari, 6 de novembre FOTO: GEMMA VILASECA


