
J El Turner compleix en  
aquesta edició 25 anys 
d’història. Durant aquest  
quart de segle, el premi per a 
artistes menors de 50 anys, 
britànics o que treballin al  
Regne Unit, ha estat un motor 
d’enginy, innovació, estímul, 
provocació i debat públic. 
Alguns dels guardonats són  
avui grans noms, com Anish 
Kapoor, Damien Hirst i Steve 
Moqueen (1999).

20 ANYS 
D’HISTÒRIA

EL CERTAMEN

n 3 minutse

«Els ‘balearic 
beats’ em 
toquen els 
nassos»

JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

–El disc es basa en poemes d’au-
tors medievals eivissencs en llen-
gua àrab. ¿Com van arribar a les 
seves mans?
–Són difícils de trobar; estan ex-
trets de diverses antologies de po-
esia àrab. Els segles XI i XII van ser 
una edat d’or de la poesia àrab a 
Al-Andalus. A Eivissa no hi va tor-
nar a haver un floriment així fins 
al segle XIX. Alguns d’aquests tex-
tos eivissencs van aparèixer en 
una antologia editada a Constan-
tinoble al segle XVII.

–¿A Eivissa hi ha un circuit per 
presentar un disc com aquest?
–Sí, i a més no hi ha cap acte rei-
vindicatiu en què jo no hi sigui: 
per la llengua, contra les autopis-
tes... Però el disc no està pensat 
per presentar-lo en directe.

Cofundador del grup Uc, institu-
ció del folk eivissenc, Joan Murenu 
(nom real, Joan Marí) publica en soli-
tari Trencadisc, amb ajudes de Mari-
na Rossell i Eduard Iniesta.

Joan Murenu
Músic

33 Joan Murenu.

–¿S’ha trencat el fil conductor de 
la cultura popular a Eivissa?
–No, encara que el context és difí-
cil. Encara es canta redoblat, però 
hi ha poca connexió amb la gent 
jove. De vegades, amb la llengua 
et sents una mica membre d’una 
reserva apatxe. Encara es diu que 
l’eivissenc és com el pijama, per 
portar-lo a casa, i que per sortir al 
carrer cal parlar en castellà.

–Al món creuen que la música ei-
vissenca són els balearic beats i 
el chill out de José Padilla...
–Això em molesta bastant i em to-
ca els nassos. Volen fer d’Eivissa 
un centre de discoteques interna-
cional. Si la resta de música esti-
gués protegida, no em semblaria 
malament, però no és així.

–¿Uc segueix operatiu?
–Sí, segueixo actuant amb Victorí 
Planells, tot i que no hem gravat 
des de Toc i repicó, el 1998. H
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33 L’actor Marc Vilavella.

teatre 3 eStreNa

el cabaret literari d’‘asufre’ 
barreja l’infern amb la festa

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

L’infern és una festa. De música, 
cançons, dansa, textos revisats i po-
esia. A partir de referents tan asse-
nyalats com Sartre, Kafka, Strind- 
berg o el cineasta Michael Haneke. 
Tot reunit en un còctel, amb l’úni-
ca màxima del teatre de creació, dó-
na com a resultat Asufre, el sisè es-
pectacle de la companyia Dei Furbi, 
que arriba demà al Tantarantana. 
El títol neix de la barreja, una més, 
entre el crit festiu ¡azúcar! i el sofre  
infernal.
 «Fem teatre de creació conven-

El Tantarantana ofereix 
una sàtira amb cançons
de la companyia Dei Furbi

çuts del fet que el teatre no és lite-
ratura en 3D, sinó que té la seva for-
ma d’expressió a partir de la veu i 
el cos», va dir ahir, amb la solemni-
tat d’un manifest fundacional, Gem- 
ma Beltrán, creadora de Dei Fur-
bi el 2002 i directora i dramaturga  
d’Asufre.
 La peça vol ser una sàtira que abor-
da, segons Beltrán, aquests temps de 
crisi. S’articula a partir de 16 núme-
ros guiats pel fil argumental de l’in-
fern. Els interpreten Òscar Bosch, 
Robert González, Marc Vilavella i 
David Marcé, els tres primers vete-
rans en la companyia i l’últim, un 
debutant. Encarnen personatges ba-
tejats com Dante, Fausti, Senyor K i 
Orfeo.
 Tots parlen, a enorme velocitat, 
es mouen i canten o versionen amb 

ànim pervers cançons com Bye, bye, 
life, La primavera o Money, money. Fins 
i tot interpreten el seu Corrompom-
pero, títol explícit com n’hi ha pocs. 
Aquestes peces musicals ajuden a 
recrear una situació que es mou en 
l’ambigüitat al qüestionar-se si exis-
teix l’infern o si els mateixos intèr-
prets d’Asufre fan teràpia de grup, 
són en un manicomi o, simplement, 
despleguen un teatre fresc i caòtic, 
encara que sota un mecanisme de 
gran precisió.
 Els personatges duen, cames a la 
vista, unes sabates vermelles de taló 
afilat que remeten tant a «una estilit-
zació de les potes del faune», explica 
Beltrán, com a una imatge del caba-
ret per aquest travestisme. A més, els 
actors comparteixen escenari amb 
quatre vistoses butaques del Tea-
tro Real de Madrid, que va adquirir 
l’Institut del Teatre en una subhas-
ta i que ara ha cedit a la companyia. 
Amb la mobilitat que donen unes ro-
des, les cadires es converteixen en es-
cena en un papamòbil, uns nínxols, 
una barra de bar o un teatret. H
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el turner premia la delicada 
pintura mural de richard Wright

BEGOÑA ARCE
LONDRES

R
ichard Wright, el creador 
d’uns delicadíssims fri-
sos geomètrics que pin-
ta en parets i altres tipus 

d’estructures arquitectòniques, va 
ser ahir a la nit l’inesperat guanya-
dor del Premi Turner 2009. Wright, 
de 49 anys, establert a la ciutat es-
cocesa de Glasgow, treballa, com 
ell mateix va explicar, «amb tècni-
ques medievals» de pintura, que 
combina amb gràfics matemàtics i  
tipografia.
 Una paret blanca de la Tate Bri-
tain, on va tenir lloc l’elegant ceri-
mònia d’entrega del guardó, està co-
berta amb les bellíssimes formes de 
Wright, resultat de quatre setmanes 
de treball en equip amb fulles de pa 
d’or. El 3 de gener, una mà de pintu-
ra acabarà amb aquesta obra, conce-
buda, com moltes altres de l’autor, 
com a efímera.
 A l’anunciar el resultat del que 
està considerat com un dels guar-
dons més importants i controvertits 
de l’art contemporani, la premiada 
poeta Carol Ann Duffy va destacar 
el treball «fantàstic» dels quatre fi-
nalistes, «una mostra que tenim al-
guns dels artistes més inventius del 
món  treballant al Regne Unit».

El guardó ha 
apostat per la pintura 
i l’escultura en lloc  
del videoart 

El guanyador ha 
cobert una paret 
de la Tate Britain amb 
formes en pa d’or

 «Necessitem l’art i necessitem 
perspectives més que mai davant 
els enormes desafiaments que ens 
esperen», va afirmar l’escriptora, al-
ludint a la crisi i la incertesa que el 
món viu en aquests moments. Duf-
fy va alabar «la contribució vital dels 
artistes, al qüestionar i reexami-
nar contínuament, societats, idees i  
progrés».

UNA ELECCIÓ CONSERVADORA / L’elec-
ció de  Wright va agafar per sorpre-
sa la crítica i les cases d’apostes, on 
es donava com a clar favorit Roger  
Hiorns. L’anglès, de 34 anys, és espe-
cialment conegut per haver trans-
format un pis abandonat del sud 
de Londres en una cova de cristall 
blau. Considerat com un modern 

alquimista capaç d’utilitzar mate-
rials ordinaris i transformar-los en 
una cosa màgica, segons la descrip-
ció d’un membre del jurat, al Tur-
ner hi havia presentat una cabina 
desintegrada en pols d’un avió de  
passatgers.
 Enrico David, pintor i escultor  
figuratiu i surrealista d’origen ita-
lià, i Lucy Skaer, que havia presen-
tat escultures realitzades amb pols 
de carbó, van ser els altres finalistes. 
Menys transgressores que en edici-
ons anteriors, aquest any les obres 
del Turner han suposat la tornada a 
un cert classicisme, amb escultures 
i pintures. L’absència de treballs en 
vídeo, omnipresents en els últims 
anys, potser mostra un canvi de  
tendències. H

33 El pintor escocès Richard Wright, davant la seva obra, ahir a la nit a la Tate Britain.
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