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Pel productor executiu de
la Merce Cunningham
Dance Company, Trevor
Carlson, la seva dansa es
caracteritza per l’atzar. La
responsable de projectes de
la Fundació Antoni Tàpies,
Laurence Rassel, el mèrit
del treball és presentar ma-
terial fora del seu espai ha-
bitual: les cinc obres de Tà-
pies (d’una sèrie del 1991
en què va investigar amb
elements quotidians com
ara les seves carismàtiques
cadires) es presentaran ca-
da vegada de manera dife-
rent en les tres sessions (de
divendres a diumenge);
«per nosaltres l’escenari és
un espai de joc i de treball».
L’artista Eulàlia Valldose-
ra, que aporta instal·lacions
d’envasos de neteja per fer
un homenatge a la dona,
també entén que als mu-
seus ella presenta foscor en
un equipament que trans-
met llum. Al teatre, en can-
vi, la seva proposta és la de
donar llum a un espai
d’ombres. Valldosera ad-
met que la llibertat de tots
significa que cal pactar les
limitacions. És des
d’aquests paràmetres for-
çats que troba la inspiració.
Per aquest motiu, s’ha vist
forçada a treballar en sínte-
si per deixar espai als balla-
rins. Pel director del Mer-
cat de les Flors, Cesc Casa-
desús, l’experiència artísti-
ca de transversalitat «ens
ha ensenyat molt» tot refor-
çant la necessitat que els
equipaments han d’estar
oberts a les complicitats
d’altres disciplines.

De fet, a més de les fun-
cions al Mercat de les

Flors, també es treballa en
altres accions: com la con-
ferència a càrrec de Lluís

Solà de divendres vinent a
l’Institut del Teatre, que re-
cordarà el treball d’Antoni

Tàpies com a escenògraf, o
bé les funcions previstes al
Macba. Dijous hi haurà la

intervenció de ballarins del
grau superior de l’Institut
del Teatre. Diumenge es fa-
rà una activitat per al públic
familiar, en què intervin-
dran un centenar de joves
instrumentistes que inter-
preten, durant dues hores,
les peces que estan assajant
en diferents estances al
Macba. L’acció coincideix
amb  L’anarquia del silen-
ci. John Cage i l’art experi-
mental, un col·laborador
habitual de Cunningham.
De fet, Barcelona ha pro-
gramat una tardor Cage-
Cunningham, una referèn-
cia artística que ha emmira-
llat molts creadors catalans
de les darreres dècades.

La companyia del coreògraf mort recentment participa amb creadors catalans en el Mercat de les Flors

Tàpies juga amb la dansa de Cunningham
JORDI BORDES / Barcelona

● Assajar amb el ballarí Robert
Swinston, de la Merce Cunningham
Dance Company, vol dir un intensiu
treball de cames i una concessió a la
volatilitat de les extremitats superiors.
Tot i que la companyia parteixi d’un
programa informàtic, que crea les co-
reografies aleatòriament, el treball dels
ballarins és estricte, lliurat a una evolu-
ció i a uns temps molt marcats. De for-
ma semblant a la manera d’entendre les
composicions musicals de John Cage
(que és capaç de marcar temps en una

● Merce Cunningham defensava la llibertat
creadora dels coreògrafs, però també del com-
positor i dels artistes plàstics. En els seus tre-
balls, titulats Event, convidava que ningú limi-

Un instant de la masterclass de Robert Swinston, ahir amb els membres de l’IT Dansa. / GABRIEL MASSANA

tés la imaginació. Per a les sessions, que co-
mencen avui i s’acaben diumenge al Mercat de
les Flors, s’alternen composicions de músics
com ara Barbara Held, Ferran Fages, Arnau
Sala i Joan Saura, amb la dansa aleatòria de

composició silenciosa). Els ballarins
de la companyia han treballat amb els
alumnes del grau superior de dansa i
també amb els ballarins professionals
d’IT Dansa. Ahir al matí, la sessió físi-
ca amb contínues evolucions que exi-
gien practicar figures oposades va aca-
bar amb aplaudiments. Pels membres
d’IT Dansa, aquests contactes són una
oportunitat per conèixer un tipus de
treball molt desconegut i que aporta
frescor a una especialització que dóna
consistència al seu bagatge.

Cunningham (mort als 90 anys, fa pocs mesos)
i també les obres plàstiques d’Eulàlia Valldo-
sera i d’Antoni Tàpies. Ballarins de la Merce
Cunningham Dance Company imparteixen
unes  masterclasses a l’Institut del Teatre.

Privilegiats a l’Institut del Teatre

● Petita feina per a pa-
llasso vell és la darrera
producció de Bitó, la pro-
ductora teatral saltenca, i
el Centre d’Arts Escèni-
ques de Terrassa (CAET),
que es va presentar ahir a
la ciutat vallesana, i que
s’estrenarà demà al Teatre
Alegria de Terrassa, on es
podrà veure fins al 22 de
novembre. Posteriorment,
aquest espectacle, amb

text de Matéï Visniec i di-
recció de Ramon Simó, fa-
rà gira per Catalunya i es
podrà veure, entre d’altres
coliseus, al Teatre de Salt,
la temporada vinent.

A Petita feina per a pa-
llasso vell, tres pallassos
veterans, que ja es conei-
xen, coincideixen en una
audició, la darrera, per
aconseguir una feina, que
serà l’última de la seva
carrera. La trobada genera-

rà tensions i cadascun recu-
perarà números antics, pe-
rò també establiran una
mena de competició, que
els acabarà fent veure que
el seu temps ha passat. El
director del muntatge, Ra-
mon Simó (La dama de Re-
us, Umbra, Arcàdia, Ai-
gües encantades, Antígona
i Calígula), va explicar ahir
que aquest era «el moment
idoni» per fer una peça així,
perquè el circ està recupe-

rant un cert protagonisme
en el món de les arts escèni-
ques a Catalunya. Simó diu
que la peça té una estètica i
una influència «beckettia-
na o ionesquiana», pel fet
que darrere la feina del pa-
llasso, la de fer riure i entre-
tenir, hi ha de manera im-
plícita el pas del temps, la
vellesa i la perspectiva de la
mort, així com la constata-
ció que existeix una mena
de pallasso que s’extin-

geix.
Simó compta en el repar-

timent amb tres dels mi-
llors pallassos del país: Jor-
di Martínez, Claret Papiol i
Joan Montanyés Monti, pa-
llassos que també són ac-
tors, actors que també són
pallassos. El fet que els tres
intèrprets tinguin aquesta
dualitat imprimeix «veri-
tat» a la seva actuació, ja
que l’obra parla de la seva
mateixa figura.

Ramón Simó dirigeix la darrera producció del
CAET i Bitó, que se centra en la figura del pallasso

DANI CHICANO / Terrassa

● Lleida. La fira dedi-
cada a la indústria del
còmic Set de Còmic
celebra aquest cap de
setmana la segona
edició. La novetat de
la trobada d’aquest
any és un networking
(treball en xarxa) que
tindrà lloc divendres a
la tarda a la biblioteca
de Lleida, durant la
qual els dibuixants fa-
ran una tanda de reu-
nions curtes amb ca-
dascun dels editors de
la jornada per mostrar
els seus projectes,
books de treball i al-
tres propostes de crea-
ció. És previst que la
cita reuneixi mig cen-
tenar de professionals
provinents de Catalu-
nya i de l’Estat, entre
dibuixants, editors i
llibreters. La fira es va
inaugurar l’any passat
i va ser una manera de
prendre la temperatu-
ra a un sector que
creix gràcies a l’im-
puls de la novel·la
gràfica i la constància
incombustible dels
seguidors. / D.M.

LLEIDA
Set de Còmic
repeteix i reunirà
autors i editors per
rellançar el sector

● Girona. Es tracta
d’un dibuix senzill
d’una planta octogo-
nal, la del campanar
de Sant Feliu de Giro-
na, que ja estava con-
siderat com el plànol
d’obra conservat més
antic de la ciutat. La
recerca posterior de
l’enginyer Miquel
Àngel Chamorro ha
permès acreditar
aquest dibuix com el
plànol d’obra en pa-
per més antic d’Euro-
pa. L’autor és el mes-
tre d’obra Pere de Co-
ma i el paper data del
1368, uns quants anys
abans que els plànols
de la catedral de Milà,
que fins ara havien es-
tat considerats els més
antics del continent i
que van ser fets el
1390. / C. R.

La notícia
completa, a
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GIRONA
El plànol d’obra fet
sobre paper del
campanar de Sant
Feliu de Girona, el
més antic d’Europa


