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DORIS LESSING REP FINALMENT LA MEDALLA DEL NOBEL
Londres q L’escriptora britànica
Doris Lessing va rebre finalment
ahir a Londres la medalla del
Nobel de Literatura de mans de
l’ambaixador suec al Regne Unit,

després que no pogués anar, per
motius de salut, a l’entrega del
guardó celebrada l’any passat a
Estocolm. La novel.lista, de 88
anys, va dir que acceptava el

reconeixement «en representació
de tots aquells autors que han
treballat durament al llarg de les
seves vides però no han rebut cap
premi».
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33 Frédéric Pignon, codirector de Cavalia, en un dels números.

El galop de més bellesa
L’odissea equina ‘Cavalia’ va captivar al Fòrum un públic rendit a la destresa
dels seus protagonistes i a una posada en escena heretada del Cirque du Soleil

Els animals més bonics del món
–amb permís d’Ava Gardner– van es-
trenar dimarts al Fòrum de Barcelo-
na la seva odissea multimèdia,
aplaudida per més d’un milió d’es-
pectadors des del seu debut, el 2003.
També aquí el públic va caure rendit
a la seva domesticada interpretació i
a la perícia dels virtuosos genets i
amazones.

Cavalia ha heretat l’estètica i la fi-
losofia del Cirque du Soleil: buscar
els millors especialistes en tots els
camps. No en va, el seu creador, Nor-
mand Latourelle, va ser un dels fun-
dadors de la carpa canadenca. Per al
seu xou eqüestre va contractar el
francès Frédéric Pignon i la seva do-
na, Magali Delgado, dos apassionats
del món animal. Ell és l’home que
murmura als cavalls i aconsegueix
que aquests li responguin jugant,
entre bromes i morrejos, en un
número final que deixa clara la seva
íntima i harmoniosa relació. Ella
presenta, amb la seva germana, un
bonic número especular en què els
seus respectius sementals executen
els mateixos gestos a l’uníson.

La funció comença amb les imat-
ges dels primers passos vacil.lants
d’un poltre i després cavalca visual-
ment per diferents períodes de la
història i estacions de l’any –amb
preciosos efectes de caigudes de fu-
lles, pluges i flocs–. Combina equili-
bradament números poètics –dan-
ses equines i aèries–, acrobàcies cir-
censes i galopades d’infart. Entre
aquestes, una espectacular carrera a
l’estil de les quadrigues de Charlton

Heston a la pel.lícula Ben-Hur, amb
l’amazona Estelle Delgado dreta al
damunt de dos corsers, i, a la segona
part, l’equitació acrobàtica dels ge-
nets i amazones que travessen a
galop tirat els 50 metres de l’escena-
ri desafiant el més difícil encara.
Són, en definitiva, dues hores de su-
blim espectacle eqüestre en què ca-
valls i genets actuen junts envoltats
d’una màgica escenografia mul-
timèdia.H


