
42
DIMARTS, 25 D’OCTUBRE DEL 2011 | Regió7

CULTURES

Una autèntica sorpresa. Això és
el que van trobar els qui, diumenge
al migdia, passejaven pel Bosc
dels Roures, que hi ha a prop del
Forn de la Calç de Calders. L’espai
s’havia transformat amb una ex-
posició col·lectiva d’artistes ben di-
versos de disciplines artístiques
també ben diferents. Des de pin-
tura fins a fotografia, passant per
creacions fetes amb elements del
mateix bosc. Es tractava d’una in-
teracció amb la natura, organitza-
da pel Centre d’Art Contempora-
ni i Sostenibilitat El Forn de la
Calç (CACIS). Fins a una desena
d’exposicions en una. La concur-
rència de gent va ser notable. Al-
guns es van convertir en especta-
dors accidentals, com uns caça-
dors que passaven per allà, o uns
ciclistes que feien la seva ruta i que,
veient la mostra artística del Bosc
del Roures, hi van fer parada una
estona. A l’indret s’hi van reunir els
artistes, que van estar acompa-ny-
ats de familiars i amics.

De les deu expressions artísti-
ques que ocupaven els arbres i ra-
cons del bosc, n’hi havia per a tots
els gustos. No estava estipulat cap
recorregut. Només arribar, el visi-
tant topava amb unes fotografies
d’animals penjades en un arbre.
Aquesta mostra d’Inés Querido
pretenia ser una denúncia per la
gran quantitat d’animals que es
troben en perill d’extinció. Un tros
més enllà es podien veure uns
calaixos enganxats a un arbre amb
diferents figures geomètriques a
dins, de Txema Rico. El particular
homenatge d’Elsa Guerra a les
dones era de les mostres que ocu-
paven més espai. Partint de la
base d’un grup de dones nues fo-
tografiades en aquell mateix bos-

quet, va anar penjant imatges de
dones ben diferents al voltant d’un
arbre i, també, peces de roba fe-
menines per les branques. Pràcti-
cament al centre d’aquest recor-
regut pel Bosc de Roures hi havia
l’obra Les tres gràcies, de la fotògrafa
de Regió7 Mireia Arso. Es tracta-
va d’una imatge de tres dones
nues, pràcticament a escala natu-
ral, que s’anaven veient de mane-
ra simètrica a mesura que donaves
voltes a l’arbre. Un tros més enllà,
l’exposició d’aquarel·les de Carmen

Zapata, uns quadres de Pep Espelt
i unes rodes de moto pintades de
colors vius, penjades a dalt d’un ar-
bre, obra de Periko, completaven
aquest espai. Ja a l’altre costat del
camí que travessava el bosc, hi ha-
via les obres de Roser Oduber, Ju-
anma i una de molt original de
Sami Maalas, que tan sols va uti-
litzar elements que va trobar al
bosc per fer una obra que consis-
tia en unes mans que sortien d’un
arbre i que volien simbolitzar l’a-
colliment.
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Una parella s’atura davant una de les obres penjades als arbres
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El grup d’artistes que van participar en l’actuació artística
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PLUJA CONSTANT
Autor: Keith Huff (A steady rain). Traducció

Ernest Riera. Direcció: Pau Miró. Intèrprets: Joel Joan
i Lluís Villanueva. � Teatre Kursaal.  Dissabte, 22
d’octubre. 

ota la direcció de l’actor, director i
dramaturg Pau Miró, la tempora-
da teatral del Kursaal de Manresa

va acollir el cap de setmana la peça de Keith

Huff Pluja constant, interpretada per Joel
Joan i Lluís Villanueva. Un muntatge que res-
pira el més pur de gènere negre i que s’ha
representat a Broadway amb un repartiment
de luxe, encapçalat pel 007 Daniel Craig i el
polivalent Hugh Jackman.

Pluja constant explica la història de dos
policies, Denny (Joan) i Joey (Villanueva, en
substitució de Pere Ponce però amb la ma-
teixa eficàcia), dos amics inseparables que
patrullen junts. Aparentment sembla l’ha-
bitual revisió del tòpic  poli bo-poli dolent.
Joey (Villanueva) és un tipus  inicialment
derrotat, consumit per l’alcohol, tip i angoixat
per la dura vida del policia de carrer, sense
aspiracions. Denny (Joan) viu la mateixa si-
tuació però des d’una altra perspectiva,
possiblement respirant les mateixes misè-

ries que el seu company, però traient-los fer-
ro gràcies als seus «negocis». I seran aquests
negocis els que marcaran l’ascens i la da-
vallada dels dos personatges i l’intercanvi de
rols: les actituds, accions i circumstàncies de-
cidides per Denny seran les que l’abocaran
a la seva caiguda, mentre que Joey, en una
hàbil, estratègica i ben utilitzada ombra, es
veurà catapultat. Les dues versions d’una
història.

L’acció s’inicia el dia en què la pluja assetja
Chicago i finalitza quan aquesta s’acaba, en
una clara al·lusió al títol del muntatge. Vi-
llanueva i Joan mantenen un pols dialèctic
i físic durant tot el muntatge, possiblement
en un dels dues interpretatius més  eficaços
que han protagonitzat a escena els dos ac-
tors. Pau Miró converteix el text en el primer
protagonista i  apuntala els actors en una ex-
cel·lent feina de direcció. 

El de vegades excessiu Joel Joan es des-
plega amb més força que de costum però
sense l’adquisició de terreny que no li per-

toca. Lluís Villanueva adquireix una força in-
terpretativa des d’una moderació intrigant,
gairebé en una evolució de desplegament
estratègic. I és aquesta agilitat dels dos ac-
tors el que fa que el muntatge atrapi l’es-
pectador: com més fronts s’obren a escena,
més interès i més preguntes se suscita el pú-
blic i la tensió va in crescendo en un joc es-
cènic dinàmic i d’alta qualitat. Res a veure
amb la típica història de polis que tantes ve-
gades hem vist en els telefilms. 

Pluja constant és una peça on les inter-
pretacions dels actors es disposen equita-
tivament al servei del text. Amb una esce-
nografia buida d’elements innecessaris, Vi-
llanueva i Joan no necessiten res més que
la paraula per traslladar l’espectador a ca-
dascun dels passatges que relaten, una
col·lecció d’escenes d’autèntic thriller poli-
cíac. Una història amb girs argumentals sor-
prenents que es poden comparar amb una
bona persecució policíaca on els protago-
nistes condueixen amb mà ferma i encert.
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JOEL JOAN I LLUÍS VILLANUEVA 
EN UNA ENCERTADA PERSECUCIÓ

Assumpta Pérez

TEATRE CRÍTICA

Una exposició col·lectiva
amb una desena d’artistes
omple d’obres els arbres i els
racons del Bosc dels Roures



Roures per respirar dosis d’art

Crònica

La Pedrera va presentar ahir l’exposició Ai Perejaume, si veies la munió
d'obres que t'envolten, no en faries cap de nova, una retrospectiva del qui és
l’artista convidat de la Fira Mediterrània. La mostra reuneix unes 200 obres
dels últims 20 anys de la seva carrera, de les quals un 80% són inèdites.
Segons el comissari, Martí Peran, tot l'imaginari artístic de Perejaume
d'aquestes dues dècades «s'ha vehiculat textualment a través del poemari
Pagèsiques -editada recentment- i visualment amb aquesta exposició»; una
relació que ha definit d’«extrema i absoluta». Per a Perejaume (a la imatge
davant de dues de les seves obres), la majoria de peces «fan referència a
aquest món presocràtic que resisteix, que se situa fora de la imatge, a l'altra
banda de la llum mediàtica». L’exposició es podrà visitar fins al 12 de febrer.



Perejaume exposa a la Pedrera
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La màxima marxista que la reli-
gió era l’opi del poble ha deixat de
tenir validesa per a l’escriptor grec
Petros Màrkaris, que està con-
vençut que el nou dopatge social
són els crèdits bancaris. Markaris
va presentar ahir a Barcelona la
seva nova novel·la, Amb l'aigua al
coll, editada per Tusquets en cas-
tellà i català. El seu comissari Kos-
tas Jaritos, de la policia d’Atenes,
haurà d’heure-se-les amb un as-
sassí de banquers que els mata
d’un sol tall al coll amb una espa-
sa medieval. Crític amb el seu
país però també amb l’ajuda eu-
ropea, la brutal crisi grega és el re-
refons de Amb l’aigua al coll,  el pri-
mer títol d'una trilogia dominada
per la crisi econòmica a Grècia. 
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Petros Màrkaris: «el crèdit és la
nova forma de dopatge social»
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1937, ISTANBUL. El creador del
comissari Kostas Jaritos, d’Atenes, va
obtenir el VII Premi Pepe Carvalho,
que es lliurarà a Barcelona en la
propera edició de BCNegra, entre el
6 i l’11 de febrer del 2012.




