
Recomanem...

L’any 2005 el dramaturg argentí
Claudio Tolcachir va estrenar, al
seu propi pis, La Omisión de la
Familia Coleman. Retrata el dia a
dia d’una família humil que viu al
límit de l’absurditat, de la violèn-
cia i de la dissolució. De Buenos
Aires va saltar a la resta del món, i
des de llavors s’ha representat en
30 països. A Catalunya se’n van
fer funcions al Temporada Alta i
al Teatre Lliure. Arran de l’èxit,
l’obra torna a Barcelona, al Tea-
tre Borràs, fins al 6 de març.

El nou disc de Rosario Flores, Ras-
katriski, seguint la línia de barreja
de pop i flamenc ha causat
sensació entre els seguidors. Di-
vendres, la filla d’El Pescaílla i de la
gran Lola Flores actua al Palau de
la Música per sadollar la set que
té la seva legió de fans. L’energia
que transmet en directe, a més de
la recuperació d’alguns dels seus
temes més emblemàtics, fa pre-
veure un concert antològic.

E l teatre Arteria Paral·lel
acull un dels grans
clàssics del repertori de la

dansa: Coppélia, a l’alçada d’El
Llac dels Cignes o del Trenca-
nous. Però, malgrat ser un
clàssic, no hi haurà res de tradi-
cional. Per exemplificar com és
d’innovadora la proposta, els
tutús no són rodons, sinó qua-
drats. Eduardo Lao, director ad-
junt de la companyia Víctor Ulla-
te Ballet-Comunidad de Madrid,
admetqueha capgirat la tradicio-
nal Coppélia. Fora cànons, però
es manté la música original de
Leo Delibes del 1870. Ni ens tro-
bem en un entorn camperol, ni
hi ha cap història sòrdida, ni la
protagonista femenina és la cam-
perola Swanilda. Tots ens fixa-
rem en la robòtica Coppélia, en-
carnada per la ballarina barcelo-
nina Diana Miqueo, “una intèr-
pret preciosa, per força i per tèc-
nica”, segons Víctor Ullate, i que
ha passat per tots els papers de
l’auca en aquesta producció que
es va veure el 2006 i que fa dos
anys i mig que no es fa. S’ha ha-
gut d’assajar de nou.

En aquesta nova versió del
clàssic, Lao ha renovat el fil con-
ductor de l’obra i ha convertit el
taller de nines del Doctor Coppe-
lius en un modern laboratori de
robòtica on investiga la creació
d’unandroide ambaparença,mo-
viments i comportaments feme-
nins. I tres dones de la neteja,
amb humor, ens van descobrint
lahistòria. Influències?Les va ad-

metre el mateix Lao en la
presentació de l’espectacle: “La
meva generació va viure amb
StarWars i una de lesmeves pel·-
lícules de referència és
Metròpolis de Fritz Lang”.

Pel que fa a la ballarina catala-
na DianaMiqueo, estrella princi-

pal del muntatge, reconeix que
és una peça difícil tècnicament, i
un gran repte per a la seva carre-
ra ja que ha d’interpretar un do-
ble paper: el d’una nina androide
amb “moviments secs i molt poc
orgànics” i el d’una humana amb
sentiments i emocions.

L’espectacle, que es podrà
veure fins al dia 27 de febrer —i
és improrrogable—, està protago-
nitzat per un grup de 22 balla-
rins. La presentació de l’especta-
cle al teatre Arteria Paral·lel es
va acabar convertint en una
reivindicació de la dansa com a
element cultural a defensar per

la classe política i també en un
crit per potenciar lesmatinals en
els espectacles, que en el cas del
teatre barceloní se celebraran
els diumenges al migdia. Víctor
Ullate recordava que havia tin-
gut ofertes per seguir la seva ca-
rrera a l’estranger, però que va
preferir quedar-se a Espanyar
per “fer planter de ballarins i d’es-
pectadors, una cosa que sí que
val la pena”.

POP Rosario
per J. FOGUET

Una Coppélia robòtica

Dijous 10
Silvie Vartan. Una diva de veri-
tat, amb una veu inconfusible de
la música francesa, actuarà al Pa-
lau de la Música a les 21 hores
(24 euros).

Skunk Anansie. Un grup dels
noranta que manté la seva potèn-
cia rítmica i escènica a la sala
Razzmatazz, a les 21.30 hores (27
euros).

La Célula Durmiente. El grup
en el qual participa l’inquiet Joan
Colomo donarà una bona dosi
de música indie a la sala Moog, a
les 22 hores (5 euros).

Divendres 11
Jorge Drexler. Va més enllà de
la figura del cantautor i és un
referent intergeneracional que
actua al Teatre Joventut de l’Hos-
pitalet, a les 21 hores (28 euros).

Basia Bulat. Una revolució folk
està sacsejant el Canadà i està
bastint un discurs propi que es
podrà veure a l’Apolo, a les 20
hores (17 euros).

Dissabte 12
Aias. Probablement un dels
grups catalans més en forma i
també un dels més interessants.
Barreja de hardcore melòdic

amb lletres pop i ritme a dojo. A
La[2] d’Apolo, a les 00.30 hores
(15 euros).

The Script. Una de les sensa-
cions de la tradicional plantera
de la música irlandesa es
deixarà veure al Razzmatazz, a
les 20 hores (23 euros).

The New Mastersounds. Soul,
soul i més soul a La[2] d’Apolo, a
partir de les 20 hores (entre 18 i
22 euros).

Diumenge 13
Madee. Aquest grup català pop
s’està acomiadant del públic. Pro-

pera cita, a les 21 hores, a la sala
Apolo (15 euros).

Dilluns 14
Gespa. Una mica de bon pop
electrònic al Bar Elèctric, a les 22
hores (5 euros).

Dimarts 15
Laetitia Sadier. Ha treballat
amb Stereolab i Monade. Orfe-
breria musical francesa a La[2], a
les 20.30 hores (18 euros).

Dimecres 16
Forró Afiado. Música brasilera
a la sala Monasterio, a les 22.30
hores (6 euros).

Concerts

Primers dos lli-
bres de la trilo-
gia de l’autor
japonès, consi-
derada ja una
de les seves mi-
llors obres.
Una jove as-
sassina de mal-
tractadors i

un professor que ha de reescriu-
re el llibre d’una jove promesa
es creuaran en aquell món de
màgia i estranys personatges
desclassats propi del pare de
Tòquio blues.

La Cerdanya de
les muntanyes
i d í l · l i q u e s ,
però també la
de la seva socie-
tat perillosa-
ment frontere-
ra és l’escenari
de la novel·la
negra d’aquest

autor francès fill d’emigrants es-
panyols. L’inspector Jepe Llense es
trobarà amb l’assassinat del cacic
de Font-Romeu, en una escena del
crim plena d’esvàstiques fetes amb
la seva sang.

A banda de bon
poeta i dietaris-
ta reconegut,
l ’ e s c r i p t o r
valencià és un
molt bon assa-
gista, com es de-
mostra en
aquest volum,
que aplega tex-

tos i papers de diversa naturalesa
que, des del 1997, ha dedicat a les
lletres catalanes i a la seva gent. Una
combinació recomanable de prosa
fina amb un no menys agut anàlisi.

És el llibre un
complement
a les Vides pa-
ral·leles que
va dedicar als
homes? Pot-
ser; en qualse-
vol cas, Plu-
tarc ho fa
amb la ma-

teixa cura: 27 relats d’accions
(de guerra i de pau) i episodis
on suren virtuts de dones; en un
primer grup, en gestes col·lecti-
ves; en un segon, individuals. I
amb la versió original acarada
amb la traducció, de Roser Ho-
mar.

1Q84
Haruki Murakami
Empúries
782 pàgines. 26 euros

TEATRE La omisión...
per MERCÈ PÉREZ

Les protagonistes d’aquest clàssic renovat per Víctor Ullate Ballet són tres dones de la neteja.
EN EL CURS DEL TEMPS
Enric Sòria
Moll
552 pàgines. 20 euros

CREUS DE SANG AL GRAND
HÔTEL
Daniel Hernández
La Magrana
205 pàgines. 18 euros

ELS MÈRITS DE LES DONES
Plutarc
Adesiara
169 pàgines. 12 euros

JOAN FOGUET

Novetats

Es manté la música
original de Leo
Delibes, però se
sacseja la història

Coppélia
Teatre Arteria Paral·lel
Del 16 al 27 de febrer
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atreure nous veïns que busquen
tranquil·litat i alhora una certa
proximitat amb el centre de Bar-
celona. És el cas del nou director
de l’Orquestra Simfònica de Bar-
celona i Nacional de Catalunya
(OBC), Pablo González, que va
triar aquest barri perquè li per-
metia estar en contacte amb la
natura. González va descobrir
després amb gust que Arnold
Schönberg va ser durant un
temps un dels residents il·lus-
tres de Vallcarca, però la cultura
del barri no només ha viscut del
passat. També ha creat tendèn-
cies a base de graffitis.

>> Bressol de l’art urbà. Ai las,
els graffitis, cosa delicada a Bar-
celona. Però agradi o no, la ciu-
tat va ser l’entrada a Espanya
d’aquesta pràctica. Els seus ini-
cis daten dels anys vuitanta (sem-
pre els vuitanta!), i es van donar
al turó del Carmel, a la zona de
les velles bateries antiaèries.

Aviat, els graffitis es van ex-
pandir per zones properes com
Vallcarca, on encara en queden
demolt interessants de caire rea-
lista. Durant els anys noranta,

els graffitis de Barcelona van te-
nir un gran ressò internacional i
la ciutat era citada com un refe-
rent mundial (a Internet queden
rastres encara d’aquella
admiració). Graffiters de diver-
sos països es disputaven els ano-
menats Halls of Fame (murs de
la fama) de la ciutat i Vallcarca
en va ser un dels temples.

Tot això va acabar amb les
polítiques restrictives de l’Ajun-
tament que van convertir quals-
sevol d’aquestes expressions en
il·legal. El debat es va tancar
amb arguments de civisme; fi-
nalment s’ha considerat que
tant un tag (les omnipresents sig-
natures amb esprai) com un gra-
ffiti són la mateixa brutícia. Di-
versos col·lectius de creadors
s’han queixat d’aquesta situació
i sembla evident que s’hauria de
tornar a obrir el debat tenint en
compte el valor estètic d’aques-
ta disciplina. Raons no els en fal-
ta, perquè en aquest moment hi
ha moltes veus que assenyalen
Banksy com l’artista viu més im-
portant del nostre temps. Amés,
els graffitis ja han començat a
ser objecte d’estudi a les univer-

sitats i protagonistes de diversos
treballs acadèmics.

El regidor del districte de
Gràcia, Guillem Espriu, diu que
mai no ha tingut una
reivindicació en aquest sentit i
que, si li plantegessin, es podrien
buscar solucions per oferir al-
gun espai als graffitis sense in-
complir la normativa. Per exem-
ple, posant a disposició parets
que estan destinades a ser ende-
rrocades, cosa que no afectaria
una expressió artística que neix
amb pulsió de ser efímera.

En qualsevol cas, l’art al ca-
rrer mai no ha estat aliè a Vall-
carca. Ans al contrari, perquè
un dels elements més visibles és
el gran mural que va fer Joan
Barjau l’any 1988 a la paret mit-
gera dels números 51 al 55 del
carrer del Repartidor.

Barjau va poder tirar enda-
vant el projecte gràcies a un pe-
tit ajut de les caixes d’estalvis i a
la col·laboració de l’arquitecte
Gabriel Poblet, veí de l’edifici.
Feia poc, no més d’un any, que
s’havia pintat la primera gran
paret mitgera a la ronda del Ge-
neralMitre. L’autor va fer un ho-

menatge al Parc Güell fent una
versió del famosíssim trencadís
de Gaudí. Tot un visionari, si es
veu la proliferació que ha tingut
després el trencadís en els més
variats productes demarxandat-
ge. El mural serveix també per
recordar la proximitat del Parc
Güell, l’únic que sembla immuta-
ble a la zona.

>> Abandó. Els graffitis regnen
en zones degradades. Aquest
n’és l’àmbit natural: les runes.
Per això van proliferar tant a Va-
llcarca, perquè era un barri
abandonat per les institucions.
La població del barri envellia i
amb ella, tot el paisatge urbanís-
tic. No es va reformar gairebé
res i quan s’ha decidit de fer al-
guna cosa, la solució ha estat de-
rrocar i començar de zero.

Les cases abandonades, espe-
cialment les de la zona del ca-
rrer de la Farigola, van ser oku-
pades i amb el temps Vallcarca
es va convertir en “territori oku-
pat”, tal com diu Espriu.

Encara queden cases okupa-
des, però la majoria s’han con-
vertit en descampats i solars en

espera que la iniciativa privada
repunti i ‘creixin’ edificis nous.
Tal com està el sector de la
construcció no serà fàcil, reco-
neixen al districte, però bona
part de la transformació de Vall-
carca consisteix en obra públi-
ca. El regidor creu que es neces-
sitaran com a mínim sis anys
per acabar la nova avinguda de
Vallcarca, i això si no hi ha més
restriccions econòmiques. La re-
forma, afegeix, és molt com-
plexa, perquè el pla va acompan-
yat per processos d’expropiació,
com el de La Casita Blanca, i de
la construcció d’edificis per rea-
llotjar els veïns afectats, entre
altres intervencions.

El col·lectiu okupa de Vallcar-
ca tenia mala relació amb els
veïns, però van convertir el ba-
rri en un bastió del hard-rock i
l’ska que atreia jovent alterna-
tiu. Vallcarca es va convertir en
l’Off-Gràcia i en referent dels fan-
zines contestataris: els antisiste-
ma van contribuir a signar la
sentència de mort de la vella Va-
llcarca. Entre la gent que més
s’hi oposava es trobaven els
nous veïns que s’havien anat ins-
tal·lant al barri i que volien po-
sar fi a aquell entorn tan degra-
dat. Perquè cal reconèixer que
la transformació de Vallcarca
s’ha pactat amb les associacions
de veïns del barri. Com la de
Gràcia Nord-Vallcarca, que pre-
sideix Josep Montmany, que viu
al barri des de fa 10 anys. “La
part antiga de Vallcarca estava
tan deteriorada, que no vam va-

lorar el barri des d’una perspec-
tiva de patrimoni. Només hi ha-
via rates i okupes. En realitat, no
ens hauríem oposat a un altra
mena de reforma, però no se’ns
va plantejar, ni nosaltres ho
vàrem pensar. És veritat que
aquesta reforma canvia total-
ment l’aparença del barri, però
hem preferit que les coses esti-
guin netes sobre altres
qüestions”. Doncs dit i fet, un al-
tre lloc singular esborrat del ma-
pa barceloní.

>> Adéu, però... I què ens que-
da? Doncs, prendre alè per coro-
nar els seus carrers costeruts,
recordar que Vallcarca i el Coll
van ser el regne de l’Editorial
Bruguera —la factoria dels
somriures—, parlar amb la gent
gran que recorda quan el barri
era com un poble amb una es-
pardenyeria i una vaqueria, gau-
dir d’algunes de les millors vis-
tes de Barcelona, fer fotografies
d’un món que s’acaba —hi ha
molts fotògrafs aficionats que hi
prenen instantànies— i desitjar,
és clar, que els veïns siguin molt
feliços amb la nova Vallcarca.

A l’esquerra, panoràmica del barri de
Vallcarca envaït pels solars i, a la dreta,
vista de la Baixada de Briz, carrer on va
viure Arnold Schönberg durant gairebé un
any. / marcel·lí sàenz

L’art urbà va convertir
els seus carrers en un
museu de ‘graffitis’
realistes pre-Banksy

Les cases lluïen
petits detalls d’estil
modernistes seguint
la moda del temps
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