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Horari comercial:

podeu telefonar de
9 h a 19 h al 

93 202 95 95

Fora d´aquest horari i
els caps de setmana,

envieu un
correu electrònic a:

paper@ara.cat

■ El Nadal s’avança al Liceu amb el
‘Trencanous’ del Ballet de Praga

El Ballet del Teatre Nacional de Praga, fundat l’any
1883, és la companyia txeca de dansa més antiga, i
té un prestigi notable. Fa set anys que Petr Zuska
n’ocupa la direcció artística, i l’ha obert a nous estils i
n’ha consolidat l’expansió internacional. Youri Vá-
mos, coreògraf del Ballet del Teatre Nacional de Pra-
ga, porta al Liceu de Barcelona, d’avui a diumenge,
en una mateixa obra el Conte de Nadal, de Dickens, i
El trencanous, de Txaikovski, una fusió que des del
2004 incorpora en el seu repertori.

■ L’Editorial Base estrena una col·lecció
de narrativa amb Villatoro i Tortajada

Després de 40 anys dedicats a l’assaig històric, l’Edi-
torial Base –fundada per Santiago Sobrequés– ha fet
el salt a la narrativa amb quatre títols: Llibre d’actes
(1998-1999), de Vicenç Villatoro; La mort i els cucs
de seda, d’Anna Tortajada; Hop!, de Pere Formigue-
ra, i El cas del serrell, d’Albert Gil. La nova col·lecció
Base Narrativa publicarà autors contemporanis.

■ Els ‘Pescadors valencians’, de Sorolla,
bat rècord a subhasta: 4,6 milions

L’oli Pescadors valencians, del pintor Joaquim Soro-
lla, s’ha subhastat a Londres per 4,6 milions d’euros.
El quadre, pintat el 1895, s’ha venut a la sala So-
theby’s per gairebé quatre vegades el seu preu de
sortida, situat en 1 milió de lliures. El preu suposa, al-
hora, un rècord de cotització per a l’artista valencià.
Aquest quadre –una “seqüela brillant”, segons So-
theby’s, de Tornada a la pesca– va ser determinant
en l’estil que més endavant faria internacionalment
reconegut l’artista.

enbreu

Sidi Larbi Cherkaoui i Shantala Shivalingappa encreuen la dansa
contemporània i la kuchipudi a Play. KOEN BROOS

Sidi Larbi Cherkaoui juga amb la dansa índia

és interpretada sovint per personat-
ges en cerimònies religioses, però
sempre a través del moviment. No
han construït un espectacle narra-
tiu. “El que tenim en comú és que
tant ella com jo fem molts movi-
ments amb les mans per expressar-
nos. Teníem ganes de jugar amb les
mans, però no és fàcil, perquè en els
jocs hi ha moltes normes”, apunta el
coreògraf. El resultat és una obra
sensible, brillant, alegre, amable.

“Quan es parla de l’estil, sembla
que has de ser diferent dels altres.
I en canvi jo vull que el meu estil es-

tigui connectat amb el dels altres.
Sé que ballo d’una manera, so-
bretot en els últims anys, en què
m’he concentrat en la fluïdesa del
moviment, que m’identifica. Jo
sempre seré qui sóc, i no crec que
em perdi per parlar altres llen-
guatges. No m’importa que Shan-
tala sigui una ballarina índia o
María Pagés una bailaora, m’im-
porten elles. Potser les categori-
es ajuden el públic, però de vega-
des això et fa hostatge de la tradi-
ció. I treballar junts ajuda a alli-
berar-nos dels clixés”.e’

LAURA SERRA

BARCELONA. Cada nou espectacle
del ballarí i coreògraf belgomarro-
quí Sidi Larbi Cherkaoui és un esde-
veniment. En els últims anys l’hem
vist al costat de la bailaora María
Pagés a Dunas, amb els Monjos Sha-
olin a Sutra i amb la seva companyia
a Babel (words), però també ha tre-
ballat amb l’univers manga a TeZu-
kA i ha coreografiat la pel·lícula An-
na Karenina de Joe Wright, que po-
dria sonar a Oscar. A Temporada Al-
ta estrena divendres, al Teatre
Municipal de Girona, un espectacle
a duo amb la ballarina índia Shanta-
la Shivalingappa, Play. “Sempre tre-
ballo amb el que m’agrada i amb qui
em sento còmode. I m’atreuen mol-
tes coses! No tinc por de provar res.
Això em manté viu i connectat al
món”, es justifica Cherkaoui.

Ell i Shantala es van conèixer so-
ta l’empara de Pina Bausch el 2004,
el 2008 van ballar junts i, ja conver-
tits en amics de l’ànima, el 2010 van
crear aquest muntatge que han in-
terpretat en diferents llocs del món.
“Teníem la idea de jugar. És com
una competició entre ella i jo, un
repte. Ens empenyem a zones incò-
modes”, diu Sidi Larbi. D’aquí ve el
títol, Play, que en anglès tant es pot
referir a interpretar personatges
com a tocar instruments o jugar als
escacs. La dansa kuchipudi, de la
qual Shantala és experta, està lliga-
da a les històries dels déus hindús i

El Baró d’Evel volarà més alt
amb la poètica ‘Mazùt’

les persones. La seva investigació la
mostren en escena: dos personatges
busquen la llibertat, primer sobre
paper i després amb els llenguatges
propis de la companyia: el circ, la te-
atralitat, el moviment i la música.

L’espectacle passa de la realitat a
un món oníric contínuament, la
transformació és constant. El títol,
que té una sonoritat especial, signi-
fica petroli en argot francès però
també remet a un moment de canvi.
“Ens hem desplaçat una mica cap a
l’abstracció. Ens agrada empènyer
les fronteres. N’hi ha que diran que

ens allunyem del circ, però això a
nosaltres ens és igual”, diu Ma-
teu. No només no actuen dins
d’una carpa de circ com a Le sort
du dedans, sinó que és la prime-
ra vegada que l’obra no parteix de
les tècniques i figures de circ:
surt d’improvisacions directa-
ment sobre de l’escenari: “La
nostra feina és buscar què farem,
com ens perdem, com tenim
dubtes, com ens qüestionem si és
interessant i per què. A Mazùt
volem deixar veure això”, expli-
ca Mateu.

L’espectacle és un joc sensori-
al: “No hi busquis una lògica dra-
matúrgica –avisa l’intèrpret–.
T’has de deixar anar. És un gest,
un acte primitiu, com una pintu-
ra, que et convida a fer un viatge
i després et pot quedar, o no”. De
moment, han comprovat que la
màgia funciona.

A l’estiu van estrenar Mazùt
i ja han fet una quinzena de bo-
los d’un espectacle coproduït
també per un festival austríac i
dos centres nacionals francesos.
En els últims tres anys el Baró
d’Evel havia fet girar els seus an-
teriors espectacles. La crisi, a
França, hi ha arribat més esmor-
teïda, però igualment la compa-
nyia es troba ara la dificultat
d’obrir-se nous camins amb una
proposta de to poètic i de sala, ni
de carpa ni de carrer. El que és
segur és que actuaran aquest
diumenge a El Canal de Salt i del
13 al 16 de desembre al Mercat
de les Flors de Barcelona.e

L.S.

BARCELONA. La magistral Le sort du
dedans i la sorprenent Ï, les dues an-
teriors produccions de la Baró
d’Evel Cirk Cie, van ser un entrena-
ment fantàstic per entrar al món
poètic i oníric de Mazùt. El pallas-
so i portador Blaï Mateu (Premi Na-
cional de Circ i Ciutat de Barcelona
2010) i la domadora i acròbata Ca-
mille Decourtye exploren, en el nou
espectacle que coprodueixen el
Temporada Alta i el Mercat de les
Flors, l’animalitat que porten dins

Blaï Mateu i Camille Decourtye formen la companyia Baró d’Evel Cirk
Cie, amb seu a França. ALEXANDRA FEURANTIN


