
Recomanem...

Retrobada al Polvorí de Montjuïc
amb el Teatro de los Sentidos, una
de les propostes més originals de
les arts escèniques. Al seu nou
muntatge De cap (i de nou)... els
dies del cel, proposa una reflexió
sobre els fonaments de la vida, la
fecunditat i la creació. L’especta-
dor s’introdueix en una mena de
casa onírica amb habitacions ar-
quetípiques. Una performance-
instal·lació que recrea “la
dimensió del somni i la faula”. (De
divendres a diumenge.)

El Cirque du Soleil ha tornat a
aixecar la seva gran vela blanca i
recomença la màgia. La cèlebre
formació torna a Barcelona per
presentar l’espectacle Corteo,
una explosió de fantasia nascu-
da de la imaginació d’un pallas-
so. El festeig del títol és el del
funeral del mateix clown, una
parada carnavalesca i extrava-
gant. (Plataforma zoo marítim.
Fins a l’11 de març.)

M
arcos Morau, un dels
joves coreògrafs més
interessants del pano-

rama de la dansa con-
temporània a Espanya, demà es-
trena Islandia al SAT, un nou es-
pectacle de la seva companyia,
La Veronal, que forma la cinque-
na peça del seu decàleg de dan-
sa i geografia.

La fascinació que Morau té
per conèixer món l’ha dut a triar
països o ciutats allunyades del
sol zenital per situar el ball de les
seves emocions, que solen anar
acompanyades d’una forta
càrrega intel·lectual. Primer va
ser Suecia (2008), després Mary-
land (2009),Finlandia (2010) iRu-
sia l’any passat, peça que es va
estrenar al Mercat de les Flors
de Barcelona amb un èxit des-
tacat. Una versió sintetitzada
d’aquest darrer espectacle, Mos-
cú, ha estat reconeguda amb el
primer premi del Certamen
Coreogràfic de Madrid i amb el
premide la Fira deTàrrega. Tam-
bé ha estat guardonada a l’Inter-
nacional de Dansa Mas Palomas
i a l’Internacional Choreografhic
Contest de Copenhaguen.

A Islandia, l’autor s’inspira en
aquesta gran illa nòrdica de te-
rra volcànica i plena de contras-
tos geològics, geogràfics i polí-
tics per plantejar un dilema: ara
la imatge ha desbancat la idea
que representa. Per portar a es-
cena aquesta tesi, Morau munta
una conferència real —amb tau-
la, cadira i participants— i es

llança a recrear aquesta anàlisi
entre contingut i forma a través
d’un ball versàtil i fluid, que ba-
rreja amb elements del teatre i
del cinema mut. Si a Rusia els
excel·lents ballarins de La Vero-
nal van mostrar un vocabulari
coreogràfic enèrgic i cruel, amb
una estètica avanguardista
pròxima a la de Los Ballets C. de
la B., a Islandia el ball parteix de

la distorsió de la dansa clàssica a
l’estil de William Forsythe (a la
companyia del qualMorau va es-
tudiar assistència coreogràfica).

La blancor i la claredat d’Is-
landia ha inspirat el creador un
ball nítid, sense superficialitat i
amb una tècnica depurada on
palpiten les preocupacions ac-
tuals de l’escena contempo-
rània. Les pel·lícules d’Andrei
Tarkovsky, la literatura de Peter
Handke i la teatralitat de Roland
Schimmelpfenning són fonts
d’inspiració per a aquest jove
coreògraf, amb un currículum
brillant. Morau, a més de cursar
els estudis de coreografia a l’Ins-
titut del Teatre de Barcelona, va
obtenir la màxima qualificació

amb el projecte de final de carre-
ra al centre d’estudis de Nova
York Movement Research, i va
ampliar la formació al Neder-
lands Dans Theater II. Els seus
coneixements artístics no es li-
miten a la dansa sinó que arri-
ben fins a d’altres disciplines
com la fotografia i la
dramatúrgia. I una curiositat afe-
gida: el jove coreògraf és, a més,
un dels acomodadors delMercat
de les Flors. Un artista ben singu-
lar.

CIRC Corteo
per J. A.

Passió per la geografia

Dijous 19
Maika Makovski. Una de les
veus més personals, més suggeri-
dores i més treballades del pano-
rama nacional. Una artista que
creix, no us la podeu perdre. Sala
Apolo, 21 hores (20 euros).

Nyandú. Bon moment per tas-
tar el grup guanyador del Sona
9, una banda amb recorregut. Ac-
tuen a la mítica Alfa, a les 22.45
hores (3 euros).

Divendres 20
José Domingo. Es pot fer músi-
ca avui amb tocs dels anys trenta
del segle XX? La resposta, a la

sala Heliogàbal, a les 22 hores (6
euros).

Dissabte 21
Bunbury. El geni aragonès pre-
senta Licenciado Cantinas, un ho-
menatge a cantants clàssics. Tot
un desafiament al Sant Jordi
Club, a les 21 hores (35 euros).

El Barrio. Un dels grans refe-
rents del rock andalús que
omplirà el Palau Sant Jordi d’or-
des de fanàtics. A les 21.30 hores
(33 euros).

Diumenge 22
Andrea Motis i Joan Chamo-

rro. Aquesta és l’oferta jazzística
més de moda a Barcelona. La jo-
ventut i el talent de Motis encan-
ten a tothom. Seran a les 20 ho-
res, al Jamboree (12 euros).

Dilluns 23
Guano Apes. Després de vuit
anys, tornen amb nou disc.
Són obligatoris en qualsevol
llista dels noranta, amb temes
com Open your Eyes. A la sala
Apolo, a les 21.30 hores (22 eu-
ros).

Dimarts 24
Paul Fuster. Artista nascut als
Estats Units i que ofereix Repte,

un treball que ha gravat en solita-
ri durant un mes i mig i per pri-
mer cop en català. El presenta a
la sala Heliogàbal, a les 22 hores
(8 euros).

Mastodon. Una bona ració de
metal rock progressiu d’estil
nord-americà, autèntic, a la Razz-
matazz, a les 20.30 hores (25 eu-
ros).

Dimecres 25
Forró Afiado. Sempre ve de
gust escoltar música brasilera, i
si és bona encara més. Cita obli-
gada a la sala Monasterio, a les
22.30 hores (6 euros).

Pedres que can-
vien de colors
quatre cops al
dia però que
només poden
veure nenes
molt petites; o
d’altres, del Nil,
que impe-
deixen els gos-

sos de lladrar; l’escriptura que di-
buixen les àgates... Són els temes
que aborda l’exeditor de Gallimard
en aquest text poètic i oníric sobre
pedres, que completa una mirada
de Jorge Wagensberg i un d’Álvaro
Cunqueiro: La piedra que habla. Un
llibre ben particular.

Insegur habi-
tual pel que
feia en escriure
i absolutament
contrari als can-
vis que des del
s imbo l i sme
qüestionava la
seva literatura
naturalista, l’au-

tor de La febre d’or publicà el 1897
aquest recull de textos ben dispars
(relats, monòlegs, versions de ron-
dalles populars, autobiogràfics...),
molt influït per Turguènev i Tolstoi,
i que prefigurarien La bogeria.

Concerts

ISLANDIA
Sant Andreu Teatre (SAT)
Barcelona
Del 20 al 22 de gener

Mans de
Samsó, del ce-
ller Vinyes
d’en Gabriel, al
Montsant, és
el més ben
puntuat en
aquesta guia
que incorpora,
per primer

cop, un apartat de cerveses fetes
a Catalunya. Treball atractiu i va-
lent, amb més de 1.600 referèn-
cies, que no s’està de recriminar
a les bodegues potents de conver-
tir denominacions d’origen en
només plataformes de venda.

L’aula d’estudi
i el menjador;
els dormitoris
amb lliteres i
les dutxes
—amb les ine-
vitables corti-
nes blaugra-
nes— són els
escenaris on

els més petits poden fer córrer
els Iniesta, Xavi, Piqué, Puyol i Víc-
tor Valdés, a banda del mateix
Guardiola, de cartró i amb el look
dels Barça Toons. La bogeria de la
Masia (la primerenca, la de pedra
al costat de l’estadi) arriba també
al llibre-joc.

FIGURA I PAISATGE
Narcís Oller
Cossetània
158 pàgines. 13,80 euros

GUIA DE VINS DE
CATALUNYA 2012
Jordi Alcover i Sílvia Naranjo
Pòrtic
512 pàgines. 25 euros

TEATRE De cap i de nou
per J. A.

A ‘Islandia’, el potent
coreògraf Marcos
Morau deixa rastres
de Tarkovski i Handke

PEDRES
Roger Caillois
Días Contados
184 pàgines. 14 euros

LA MASIA DELS CAMPIONS
Barça Toons
Estrella Polar
6 pàgines. 20,95 euros

CARMEN DEL VAL

Una de les suggeridores escenes que genera l’espectacle Islandia.

Novetats
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