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Arriba l’especial Nadal
Amb els personatges mítics encarregats de repartir els regals a diferents països: el Pare

Noel, els Reis Mags, la bruixa Befana, el Tió, Olentzero; amb l’agenda d’espectacles
tradicionals (Pastorets i pessebres vivents) i altres activitats d’aquestes festes, i amb un

munt d’idees per regalar, des de joguines fins a detalls i complements.
Diumenge vinent, ja és Nadal amb El Punt. 

El diumenge 10 de desembre

www.elpunt.cat

Gratis
amb

El Punt

a paraula com a inici d’un esdevenir escènic
que es resoldrà en carnalitat absoluta. I per
descomptat, si prenem el començament

com a premonició, els vocables s’en-
fonsen en una realitat esfereïdora. El
coreògraf barceloní Jordi Cortés va
presentar, en aquests darrers dies del
Temporada Alta, V.I.T.R.I.O.L, un es-
pectacle que deambula entre la dansa i

l’acció, i en què, de manera literal, l’element corpo-
ral n’esdevé l’eix vertebrador.

Set ballarins/performers, de formacions multi-
disciplinars, es troben en escena per qüestio-
nar(-nos) les diferents relacions que establim amb
el nostre cos. Inscrits en un present en què l’estètica
i la imatge de les persones s’equipara a una espècie
de religió obsessiva i en què allò que queda fora
dels cànons establerts es rep amb cert rebuig, no és
difícil emmarcar algunes de les declaracions ini-
cials com a motor de l’acció: «No hay remedio ni
consuelo. Siendo alguien que no es nadie.»

Des d’un estat que declara la letargia de la fe per-
duda, el voler que res succeeixi, i si ho fa, que no es
noti gaire, és només una premissa contra la qual re-
velar-se des de la pròpia presència. És així com els
intèrprets s’endinsen en una frenètica reflexió al
voltant de què és el cos avui. Un cos que ha pres
protagonisme malaltís, i del qual hem perdut tot re-
ferent. L’espectacle evoluciona a partir de diferents
fragments, subtilment estructurats, des dels quals
se’ns presenten algunes de les idees que inspiren
l’obra. Sempre a partir d’una acció relacional i re-
flexiva, conceptes com bellesa, lletjor, sexe o carn,
bateguen a través d’una gestualitat descarnada.
Cortés ha sabut atorgar a l’obra certs instants que
respiren cinisme; tot, això sí, en la justa mesura i
sense deixar de fer incís en allò que pensadors com
Lipovetsky també han sabut desvelar a través
d’obres com ara La era del vacío.

V.I.T.R.I.O.L dóna visibilitat a tota una sèrie de
singularitats, i a partir de l’acceptació de la diferèn-
cia aconsegueix obrir una nova dimensió corporal
treballant amb totes les seves possibilitats. Una
obra aguda, crítica, però sobretot, com bé ens des-
cobreix el final, constructiva. Tota l’acció va dei-
xant pas al que realment presenten els intèrprets, i
això no és altra cosa que ells mateixos, que la seva
pròpia corporeïtat i diferència. El final és, en el
fons, un tancat que provoca obertura, és allà on l’es-
pectador continua reflexionant enfront d’una veri-
tat bellugadissa.

L

dansa | «v.i.t.r.i.o.l.»

� Creació i direcció: Jordi Cortés
Intèrprets: Maxime Iannarelli, Judit Saula, Mercè
Recacha, Raül Perales, Isabel Palomeque, Adolfo
Colmenares i Anna Pons
Lloc i dia: Teatre de Salt, 4 de desembre del 2009
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Només cossos?

Una imatge de V.I.T.R.I.O.L. / JULIETA SOLER

● Set segles després, les
aventures de Marco Polo,
recollides en el primer
gran llibre de viatges, con-
tinuen atraient el lector.
Almenys així ho esperen
els responsables de Proa,
que han publicat per pri-
mer cop en català la versió
integral de La descripció
del món o Llibre de les me-
ravelles. La particularitat
d’aquesta edició és que re-

cull totes les tradicions
existents en manuscrits
dispersos, fet que ha difi-
cultat discernir sobre el
veritable text original. La
traducció ha estat a càrrec
de Manuel Forcano.

«Hem volgut fer una
edició del llibre de Marco
Polo com si Catalunya fos
un país normal», assenya-
la Francesco Ardolino, au-
tor del pròleg i de l’epíleg
del llibre, per justificar la

importància d’aquest tre-
ball en què ell mateix i
Manuel Forcano, traduc-
tor, han revisat tota la tra-
dició existent sobre aquest
text. La base és la traduc-
ció de Paul Pelliot i A.-C.
Moule del 1938, conside-
rada el text integral on
conflueix l’escampall de
manuscrits. De fet, els ex-
perts no saben on comença
i acaba el text original de
Marco Polo ni tampoc

amb certesa en quina llen-
gua es va escriure. En tot
cas, sembla que Rustiche-
llo da Pisa, l’escriba de
Marco Polo, escrivia una
barreja de francès i italià.
Manuel Forcano defensa
que amb l’obra es vol po-
sar a l’abast del lector una
aventura força desconegu-
da, malgrat que tothom
n’ha sentit a parlar; una
aventura en què llegenda i
realitat es barregen.

Surt per primer cop en català el «Llibre
de les meravelles» de Marco Polo
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