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Nevaal
pessebre
És la primera vegada
que cau neu a la
Mostra de Pessebres
de Sabadell

Bàrbara Padilla
SABADELL

Ahir es va inaugurar la 33a
Mostra de Pessebres de Sa-
badell, a l’Acadèmia Catòli-
ca. Centenars de persones
van assistir a l’acte en què
es va presentar la novetat
de l’edició d’enguany: un
pessebre on la neu sembla
cau-re del cel. És la prime-
ra vegada que a un pesse-
bre de Sabadell hi neva, se-
gons va dir el seu inventor,
Eduard González Carbó.

“A Rubí vaig veure un
pessebre on hi nevava i vaig
agafar la idea. Em van dei-
xar l’aparell, que funciona
com un ventilador”, expli-
ca. La neu és porexpan tri-
turat que cau del sostre i és
aspirat per l’aparell en un
circuit tancat. “Mai s’havia
fet a Sabadell”, reiterava
ahir el seu inventor.

Titulat Taller de Natza-
ret, les figures de fang són

de la seva mare, Carme
Carbó. “La pintura també.
El que més em va costar
van ser les mans”, confes-
sa. L’Eduard va començar
a fer el pessebre al maig i el
va acabar divendres. “Ho
he fet a les hores lliures. Al
fons es veu una parella ca-
minant sota la neu”.

Més qualitat
El regidor de Cultura, Lluís
Monge, que va inaugurar la
mostra, destaca la seva im-
portància: “Això i Els Pas-
torets són el tret de sortida
del Nadal a Sabadell. El ni-
vell cada any és més alt,
tant entre joves com vete-
rans”. Al novembre va co-
mençar el curset per inici-
ar-se al pessebrisme. A la
sala petita, hi ha el resultat
dels treballs.

Una altra de les novetats
de la 33a Mostra és el segon
esglaó de fusta que s’ha
col·locat perquè els més pe-
tits puguin veure els pesse-
bres sense problemes. S’ha
pintat la sala principal,
amb una trentena de pes-
sebres, i s’ha millorat la ins-
tal·lació elèctrica. ■

La neu cau per darrere de les finestres d’aquest pessebre,
titulat ‘Taller de Natzaret’ ■ B. PADILLA

Ladiversitat
funcional

La Companyia Alta Realitat de Jordi Cortés omple
l’Estruch aquest dissabte amb ‘V.I.T.R.I.O.L’

Montse Barderi
SABADELL

L’Estruch ha tornat a aco-
llir la preestrena d’una de
les principals companyies
del país després d’haver
utilitzat les instal·lacions
per fer-hi una residència.
Ara, ‘V.I.T.R.I.O.L’ s’estre-
narà a Temporada Alta de
Salt , es representarà al
Mercat de les Flors i inicia-
rà una gira. La diversitat és
un mot clau d’aquesta pro-
posta de dansa-teatre feta
amb molts registres artís-
tics diferents i les marca-
des personalitats de cadas-
cun dels seus intèrprets. La
comèdia, la dansa contem-
porània, el teatre, el monò-
leg i l’estil més ‘gore’ és re-
presentat per ballarins i ac-
tors que creen un conjunt
on la diferència no marca
cap desigualtat.

Cada intèrpret destaca:
Judit Saula pel seu vessant
convincent i còmic; Mercè
Recancha perquè es nota
que és una actriu de raça
que amb una mirada ho diu
tot; Raül Perales, impeca-
ble en un difícil paper; Isa-
bel Palomeque, que creix
com ningú dins l’escenari
al marge de l’accident vas-
cular que va patir; d’Adolfo
Colmenares, que ha ballat
amb les millors companyi-
es, costa recordar que és
cec; Maxime Iannarelli,
amb una gran capacitat i
tècnica depurada, i Anna
Pons, que domina la dansa,

el contorsionisme i la inter-
pretació.

El muntatge consta de
diferents escenes sobre la
funcionalitat: el cos a tra-
vés del pas del temps, les
dates que marquen un
abans i un després en la

vida, el desig, l’erotisme,
l’afany de perfecció, la vani-
tat i molts altres temes
d’una obra que té moments
que recorden a Viridiana
de Buñuel, com el Sant
Sopar, en què tots són fills
de Déu (o de l’artífex su-

prem) al marge que no pu-
guin assolir la iconografia
perfecta de Miquel Àngel.
Una reflexió de la diversi-
tat d’un cos que té els seus
propis somnis encara que,
la ment, sovint no els pugui
arribar a comprendre.

La diversitat de llenguat-
ges i elements tan disver-
sos són ben difícils de cui-
nar, però l’obra està en ple
procés de transformació i
encara li cal una mica més
de xup-xup per poder amo-
rosir totes les carns que
han ficat a la cassola, de
ben segur que Jordi Cortes
ho aconseguirà a través del
rodatge que l’obra ha d’em-
prendre.

Diàleg amb el públic
Molt interessant és també
el treball de diàleg que
l’obra emprèn a cada pobla-
ció on es representa: a Sa-
badell ja han fet una sessió
de treball amb AVAN,
amics de la neurologia del
Vallès i la Fundació Ictus.
Es tracta d’una obra, en de-
finitiva, en què el diàleg
amb totes les realitats i ca-
pacitats físiques s’integren
en una disciplina, la dansa,
en què sovint la perfecció,
virtuosisme i atletisme
dels seus intèrprets deixa
al marge a d’altres atletes.
Atletes del coratge, les
idees, dels desitjos i ta-
lents, que com tants altres
atributs, no es veuen. I és
que la carn només és pes i
forma sense l’alè de vida. ■

‘V.I.T.R.I.O.L.’ va omplir l’Estruch dissabte ■ EDWIN TOONE


