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L’actriu Teresa Urroz, una
de les ànimes del col·lectiu
Vaca (en el qual es reunei-
xen una setantena de crea-
dores escèniques catala-
nes), ha escrit una carta
dels reis a les administra-
cions. L’ha redactada amb
l’esperança que tingui una
recepció millor que els
dossiers que han enviat
fins ara, al Centre de Cul-
tura de Dones Francesca
Bonnemaison i a l’Institut
de Cultura de Barcelona
(Icub). Resulta que són
dones creadores, però que
no s’adeqüen prou bé als
paràmetres d’aquests dos
paraigües de promoció de
la dona i la creació, respec-
tivament. Al Francesca
Bonnemaisson, on troben
la complicitat en cada edi-
ció del Novembre Vaca,
descarten que els cedeixin
espai (tot i que hi ha dues
sales de teatre infrautilit-
zades) perquè prefereixen
estar disponibles a possi-
bles nous projectes de tots
els col·lectius. A les futu-
res fàbriques de creació,
impulsades per l’Ajunta-
ment, demanen que els
grups que s’hi instal·lin
disposin ja de recursos per
equipar-los (les dones del
Projecte Vaca, tot i que
disposen de la Vacateca,
amb més de 500 obres
d’autores catalanes i d’ar-
reu del món, es mouen
amb unes obres amb una
infraestructura mínima
que lloguen o els cedei-
xen).

La festa comença aques-
ta nit i hi ha assegurades
moltes sorpreses. Es farà, a
partir de les nou del vespre,
a la sala Luz de Gas de Bar-

celona. Sense tu ni Muuuu!
reunirà les primeres vaques
de l’entitat i hi haurà actua-
cions d’artistes com ara Pe-
pa Plana, Rosa Muñoz i
Anna Subirana.

Gemma Julià, presidenta
des de fa poc de l’associa-
ció (substitueix des de fa
alguns dies Urroz), va
anunciar la setmana passa-
da que s’editarà un llibre
recordant els deu anys
d’història del col·lectiu.
Entre altres treballs de fu-

tur hi ha el d’enfortir el pro-
grama de teatre social
«transoceànic». Des que
van organitzar la trobada
de les creadores de l’asso-
ciació internacional Mag-
dalena (fa un parell
d’anys), s’han intensificat
les línies de col·laboració
d’aquestes creadores. Ara
es volen facilitar residèn-
cies d’aquestes artistes que
ajudin a visualitzar el seu
treball en zones de conflic-
te, al Perú i Colòmbia.

Les creadores del col·lectiu, que celebra el desè aniversari avui, busca seu estable

Les vaques busquen «granja»
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● La història és el deno-
minador comú de la vuite-
na edició del Novembre
Vaca. En només un mes,
concentren les seves crea-
cions sota aquest cartell
per fer-se més visibles en
la programació. El cert és
que, en els darrers anys (la
seva enquesta de paritat
respecte a les actrius ho
constata), la presència
d’autores i d’actrius en les
programacions habituals
es va prodigant, tot i que
les direccions encara si-
guin quasi residuals en els
teatres públics.

Novembre Vaca propo-
sa tres visites al Museu
d’Història de Catalunya
(16, 23 i 30 de novembre),
en què es recullen les càp-
sules més lluïdes de les
darreres edicions. També
hi ha dues lectures drama-
titzades a la Societat Ge-
neral d’Autors i Editors,
SGAE: El olor de la cebo-
lla (10 de novembre) i
1908, punt de partida (20
de novembre). Al centre
Francesca Bonnemaisson,
es reserven els espectacles
següents: Viajeras en la
memoria (del 8 a l’11),
amb dansa música i vídeo;
el muntatge poeticomusi-
cal Dichosonidoscantos
(14 i 15); l’obra de teatre i
música Mnemosina (21 i
22), i el treball de laborato-
ri que cus els mites de Me-
dea i Ofèlia, Com a peix a
la gàbia (27 i 29).

● Fa deu anys que creen una plata-
forma per fer visible el treball de les
creadores. Aquest vespre comença la
vuitena edició del Projecte Vaca, un

Un detall del muntatge inspirat en Rodoreda. / CHUS GÓMEZ

cartell obert a tot tipus de públic que
generen únicament les dones. Conti-
nuen reivindicant que el TNC i el
Lliure siguin sensibles al col·lectiu
femení (sobretot pel que fa a direc-

cions). La plataforma vol estabilit-
zar-se: tenir un punt de trobada per
vehicular el seu objectiu dramatúr-
gic tot l’any. Estan cansades de cam-
par massa a l’aire lliure.

La història,
columna del
cartell
d’enguany

● La galeria Només Art
de Girona reprèn el cicle
Anatomia d’una tesi vi-
sual, estrenat per les Fires
de l’any passat amb Jordi
Gispert, revisant ara la tra-
jectòria d’un altre artista
veterà, Francesc Torres
Monsó (Girona, 1922).
L’exposició, que es va in-
augurar aquesta setmana i
es podrà visitar fins al 29
de novembre, defuig el

plantejament de la retro-
spectiva, que exigiria un
format grandiloqüent i una
mirada totalitzadora, per
concentrar-se, al contrari,
en el detall de l’obra, la se-
va interioritat i el mateix
procés de creació, com si
en certa manera es propo-
sés una ullada indiscreta al
taller privat de l’escultor.
No es planteja, doncs, un
recorregut cronològic ni
jeràrquic, sinó un treball

d’associacions entre unes
obres que daten des dels
anys quaranta fins a l’ac-
tualitat i que revelen, fins i
tot en l’extrema llunyania i
varietat, un sediment com-
partit de desengany, ironia
i revolta dadaista. Per
comprendre millor el con-
junt, l’exposició integra en
el discurs les referències
literàries i musicals que
han acompanyat l’artista
al llarg de la seva trajectò-

ria, prou complexes per-
què abracin des del Dant,
Safo o Lautréamont fins a
Ilya Prigogine, Borges o
Houellebecq. Amb motiu
del muntatge, el fotògraf
Josep M. Oliveras presen-
ta uns retrats inèdits del
seu amic realitzats entre
les ruïnes de l’antic cine-
ma Modern i en què Torres
Monsó exhibeix una enve-
jable fotogènia com a mo-
del quasi chaplinesc.

La galeria Només Art de Girona revisa
l’art de Torres Monsó des de la intimitat
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es obres famoses, quan ja un ha gaudit de
grans versions, fa mandra de tornar-les a
sentir si no s’hi afegeix algun ingredient es-

pecial. En aquest cas veure com un orfeó del segle
XX enllaçava amb una orquestra del segle XVIII i
també poder captar els matisos diferencials que un
especialista com Frans Brüggen donava a aquesta
gran obra. D’altra banda, celebràvem que la sèrie
d’enguany de Palau 100, nascuda en ple centenari i
que havia començat paradoxalment amb un rè-
quiem el passat dia 19, trobés el to simbòlic amb
l’obra que es clou amb L’himne de l’alegria, del
poeta Friedrich von Schiller.

Com que sempre tenim a l’orella les versions
simfòniques posteriors, els primers compassos de
la bella simfonia ens van sonar estranys, amb un to
diferent tal com esperàvem en una orquestra amb
els instruments que s’utilitzaven al segle XVIII,
que era com devia sonar en la seva estrena, però que
en aquest cas ens va semblar excessivament agre.
La sensació, sigui perquè ens hi vam acostumar o
perquè l’orquestra es va escalfar, es va dissipar en
el segon i tercer acte, malgrat un desequilibri de les
trompetes en el primer temps, que passaven de ser
música de conjunt a tenir un protagonisme exces-
siu. O la percussió, molt metàl·lica, en el segon
temps. En canvi, vam poder apreciar meravelles
brüggenianes en l’anticipació instrumental al cant
final quan comencen els violoncels, continuen les
violes, i quan arriben els violins, aquests en comp-
tes de prendre el protagonisme, com sovint passa,
el continuaven deixant als instruments precedents
mentre que s’hi superposaven en una mena de
transparència màgica. També el color exquisit de
l’oboè il·luminava el conjunt. L’encaix amb l’Or-
feó va ser ben assolit. Hi vam trobar una excel·lent
prestació dels tenors i la part aguda de les veus fe-
menines assolida sense vacil·lacions però amb el
punt de forçament al qual totes les corals es veuen
obligades, si és que no són un bon cor anglès, en
una tessitura en què no es troben còmodes. Esperà-
vem també, ja que no tenien renom, un bon treball
de conjunció dels solistes, que és una assignatura
pendent fins i tot en els enregistraments importants.
Ho va semblar d’entrada amb una exultant però
mesurada intervenció del baix baríton Pieter Hen-
dricks. Després, però, la soprano australiana Re-
becca Nash va sortir de les pautes. Un pensa que pel
que va fer no calia fer-la venir de tan lluny.

No se’ns va endur l’entusiasme ni vam gaudir de
cap versió extraordinària, però vam sortir plens
d’una actuació plausible plena de detalls exquisits.

L

clàssica | orquestra del XVIII

Una novena especial
� Programa: Simfonia núm. 9, op. 125, de Ludwig

van Beethoven per l’Orchestra of the Eighteenth
Century, Orfeó Català i solistes dirigits per Frans
Brüggen.
Lloc i dia: Sèrie Palau 100. Palau de la Música, 28
d’octubre.

JORDI MALUQUER

L’Orchestra of the Eighteenth Century. / ANTONI BOFILL


