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iu Artur Blasco, caçador de
cançons del Pirineu, que mol-
tes de les antigues tonades que

ha recopilat per caserius recòndits les
ha extret d’una intimitat i una solitud
commovedores. Durant més de trenta
anys, Blasco ha recorregut poblets que
van despoblant-se i masies de l’Alt Ur-
gell, el Solsonès, el Ripollès, la Val
d’Aran, la Garrotxa... N’ha recopilat
un repertori vast que documenta la his-
tòria i les vivències de la gent de la
muntanya i que, des de fa vint anys, ha
pres volada artística amb el grup El
Pont d’Arcalís, del qual ell mateix for-
ma part.

El Pont d’Arcalís va festejar dilluns
les dues dècades d’existència al Palau
de la Música, en el marc del festival
Tradicionàrius i del renovat cicle Con-
certs de Primavera del Palau. I la veri-
tat, veure aquestes cançons lligades a
l’aire lliure i la ruralia ressonant en un
dels temples màxims de la burgesia
barcelonina no deixava de ser impac-
tant. Amb la seva inseparable Voll-
Damm, Blasco va anar presentant les
cançons com ho fa sempre: explicant
de quin mas vénen, a quina festa fan re-
ferència, quin misteriós drama rural
expliquen. Van presentar-se tres de les
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cançons que formaran part del proper
disc del Pont d’Arcalís: Els picadors
del bosc de Virós, una lloa de l’esca-
queig; Els pressupostos, sobre la gran
capacitat recaptadora de les adminis-
tracions, i la Cançó del raier, escrita
per Mossèn Cinto, que és tot un cant a
la llibertat i a la vida del riu.

Durant més de dues hores, l’escenari
del Palau va anar poblant-se de convi-
dats: el fundador del grup Eduard Ca-
sals; Marc Egea, que després de for-
mar-se en El Pont s’ha llançat a explo-
rar nous horitzons amb la seva viola de
roda; Cati Plana, que va començar a to-
car l’acordió diatònic de nena a Arsè-
guel i avui és una de les referències
d’aquest instrument; dos integrants del
grup piemontès Ariondassa, amb qui
El Pont d’Arcalís comparteix repertori
i esperit; la banda Les Violines, i Euge-
ni Gil, que amb la seva guitarra va im-
primir a Els contra-goigs de Sant Cor-
neli un to crepuscular i fronterer molt
semblant al del Bob Dylan de Pat Gar-
rett & Billy the Kid. El final de festa,
amb tothom a l’escenari, va tenir un
punt melancòlic quan Jordi Fàbregas
va recordar Pep Bas, ànima del grup La
Romàntica del Saladar, músic popular
i també caçador de cançons, en aquest
cas de la comarca de la Marina, que va
morir divendres passat. El Tradicionà-
rius es tancarà demà amb un dels seus
grups emblemàtics, els tortosins Quico
el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries.
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● La fira d’art contempo-
rani Swab celebrarà la ter-
cera edició del 13 al 16 de
maig amb nous accents. Si
en les edicions del 2007 i
2008 (el 2009 no es va fer)
es va centrar en la pintura i
el dibuix, enguany s’obre
també a l’escultura, la ins-
tal·lació, la performance i
el videoart. La seu de la fi-
ra també canvia: de les Re-
ials Drassanes, es trasllada
al pavelló italià de Fira de

Barcelona. Swab acollirà
més de 35 galeries d’arreu
–França, Alemanya, Tur-
quia, Rússia, Argentina,
Cuba, Estats Units, Xina i
Dinamarca–.

El que no s’ha modificat
és el concepte de la fira.
Swab està concebuda com
una fira de dimensions a
escala humana i amb una
atmosfera relaxada i diste-
sa, que pretén apropar el
col·leccionisme als més
joves.

El comitè seleccionador
–que també s’ha renovat–
està format únicament per
professionals de l’art con-
temporani. En són mem-
bres els galeristes Chris-
tian Ehrentraut de Berlín,
Leo Koenig de Nova York,
Fred Mann de Londres,
Miguel Angel Sánchez de
Barcelona, Suzanne Tra-
rasieve de Paris, Nacho
Valle de València i el co-
missari Javier Panera del
DA2 de Salamanca.

La fira Swab s’obre a l’escultura,
la «performance» i el videoart
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El Festival T·O·T tindrà
continuïtat. Després de la
desaparició del Festival
Neo (algunes fonts indica-
ven que podria reaparèixer
aquesta primavera), que
era l’hereu del Festival de
Titelles i Arts visuals de
Barcelona, la ciutat ha
quedat orfe de titelles. Tot
i que Catalunya té moltes
companyies professio-
nals, no hi ha pràcticament
presència a les cartelleres
de Barcelona, si s’excep-
tua la labor de La Puntual
d’Eugenio Navarro (un
dels fundadors del Malic).

El Poble Espanyol fa
anys que té tradició amb
els titelles. Per això, Ber-
nárdez insinua que, per a
edicions vinents, ja es po-
drien plantejar alguna co-
producció d’un espectacle
amb una companyia. El
grup amb el qual està ne-
gociant podria instaurar la
seva seu al Poble Espa-
nyol. Ara, però, és el torn
de la primera edició de
T·O·T, un festival que vol
ensenyar el màxim ventall
de la manipulació d’objec-
tes així com de productes
relacionats. Fins al punt de
programar dos concerts
(Joan Miquel Oliver i El
Petit de Cal Eril) perquè
els objectes juguen en les
seves actuacions, i oferir
una selecció de curts amb
titelles de protagonistes.

També s’aprofita aques-
ta edició per apropar una
interessant exposició de ti-
telles del Quebec, que es
va comissariar per a
l’obertura d’un nou centre

de titelles a Tolosa i que
ara aparca als baixos del
Museu de Fran Daurel, des
de demà i durant dos me-
sos. La mostra recull tant
els primers titelles, fets
com a alternativa a la pro-
hibició religiosa que te-
nien els quebequesos als
anys quaranta (es van in-
ventar uns personatges de
fusta que ballaven per
l’impuls d’una cama),
com les creacions dels ar-
tistes que a partir del sei-
xanta van crear escola i el
seus deixebles. Hi ha algu-
nes peces de la col·lecció
sobre personatges de Tin-
tín (l’única que té el per-

mís d’Hergé) així com els
titelles sobre El senyor
dels anells.

Pel que fa a la progra-
mació, eclèctica i per a pú-
blic familiar o bé adults. A
més de peces de company-
ies catalanes (El retrete de
Dorian Grey, Teatre Nu,
Engruna Teatre, i una gala
amb múltiples noms) tam-
bé destaca Solo de Walter
Broggini, Pedra a pedra
(una proposta valenciana
que ja va meravellar al
TNC) i Punzelle de Cia.
Poupées, canadenca, una
peça «inquietant», segons
el director del festival,
Diego Murciano.

El Poble Espanyol reivindica
les titelles amb un nou festival

T·O·T integra també música, curts i una exposició

Els personatges de Punzelle neixen al ventre d’una mare.

● El Poble Espanyol reivindica la creati-
vitat del teatre d’objectes. El seu director,
Jorge Bernárdez, pronostica que, després
de la dansa i del circ, els titelles seran els

JORDI BORDES / Barcelona següents a superar el subgènere d’arts pa-
rateatrals. Tot i que el Festival T·O·T (Ti-
telles Objectes Teatre) va començar di-
umenge, el gruix dels actes es fan de demà
a diumenge a uns preus molt assequibles.


