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‘El mur’ posa 
en dansa 
gent amb 
visió i sense

MARTA CERVERA 
BARCELONA

El mur, un espectacle de dansa in-
tegradora sobre els límits de la ce-
guesa, tant la física com la men-
tal, es presenta aquesta nit al ves-
tíbul de CaixaForum (21.00 
hores). Està interpretat per cinc 
ballarins, dos d’ells professionals 
de la dansa i tres aficionats sense 
visió o molt poca. El projecte aco-
miada les Nits d’Estiu del CaixaFo-
rum de Barcelona.
 Les ballarines i coreògrafes Ca-
rolina Alejos i Silvia Elgarrista 
s’inspiren en la idea d’un mur  
que aïlla persones que cau per 
parlar de l’empatia que sorgeix 
entre persones que es coneixen 
però que s’ignoren. «Quan una 
persona cega passa davant un 
grup de gent nota com el volum 
de la seva veu disminueix a mesu-
ra que s’hi acosta i que torna a 
créixer quan se n’allunya», co-
menta Alejos. «Volia qüestionar 
fins a quin punt és necessari veu-
re-hi per conèixer. Vivim en una 

societat molt visual i m’interessa-
va investigar com pots sentir, em-
patitzar amb un altre a qui no 
veus. Recórrer a gent sense visió o 
amb molt poca per muntar l’es-
pectacle era imprescindible», ex-
plica la coreògrafa.
 Van conèixer els participants 
no professionals en un taller que 
van realitzar en una associació de 
gent que reuneix persones amb 
diferents problemes de visió. En 
l’espectacle n’hi participen tres, 
dos homes i una dona. «Amb ells 
hem desenvolupat una nova ma-
nera de treballar, tots hem après 
molt», destaca Alejos. El Joan, que 
normalment va amb bastó, ha 
après a moure’s sense aquest estri 
en escena, i l’Andrea, que sempre 
necessita ulleres, tampoc en fa 
servir.

CREACIÓ PARTICIPATIVA / Tots han 
participat activament en la crea-
ció de l’obra. «El més increïble és 
que quan els cinc intèrprets ba-
llen junts constates l’empatia ci-
nètica que generen», explica Ale-
jos. «Es mouen a partir del que 
senten i, encara que alguns no 
s’hi vegin, tots connecten en esce-
na», afegeix. L’obra es va estrenar 
a la Nau Ivanow al gener i el 19 de 
setembre que ve es presentarà a 
Lleida.  H

obra integradora

La coreografia 
constitueix un repte 
per a tot l’elenc, que 
ha desenvolupat una 
empatia especial

33 La banda de la Garriga Gertrudis.

CARLOS MONTAÑÉS

J. B.
BARCELONA

–La seva sintonia amb J. V. Foix esta-
va cantada: el seu primer llibre de 
prosa poètica, del 1927, es titula 
Gertrudis.
–Sí, ¡però ho vam descobrir més tard! 

La banda de la Garriga obre avui Acústi-
ca (22.30 hores) commemorant el 25è 
aniversari de la mort de l’escriptor de 
Sarrià. Un recital diferent, acústic i distan-
ciat de l’imperatiu ballable.

gertrudis
Grup musical 

en 3 MinUtS

  

«La prosa de Foix 
canta per si mateixa» 

Ens ho van dir, vam buscar el llibre i 
va ser tot un descobriment; fins i tot 
ens el vam emportar de gira per Eu-
ropa. D’allà va sortir la nostra prime-
ra adaptació de Foix, Pepa la lletera. 

–¿En què s’assemblen Gertrudis i 
Gertrudis?
–A Foix hi ha referències a la festa 
major, el ball, el poble... I la figura fe-
menina del desig; la nostra musa. La 
mort de Gertrudis és la mort del de-
sig. Però nosaltres hem musicat raci-
onalment; no som tan trencadors 
com ell.

–¿Els seus textos li han semblat fà-
cils d’adaptar?
–Quan llegia la prosa poètica de 
Foix, no sé si influït pel fet que volia 

musicar-la, em semblava que canta-
va per si mateixa, cosa que és bastant 
estranya. És curiós que, fins i tot tra-
duint-la a altres idiomes, segueix 
cantant-me. Són textos que no to-
quen de peus a terra, a diferència del 
que es fa ara en la música, més costu-
mista.

–Van foguejar aquest material a 
l’Acústica-09. ¿Què aporten ara?
–Llavors van ser només cinc can-
çons, i ara en són una dotzena. En el 
mateix format acústic; preval la veu, 

la bateria té menys 
elements, el violí té 
un aire més plàcid, 
de cançó d’autor. És 
un signe d’obertura 
per a Gertrudis. No 
ens hem menjat el 
coco perquè sigui ba-
llable, sinó que hem 
mirat de fer justícia 
a les cançons. Rum-
ba, sí, però en un es-
tadi més de sala.

–¿Marca un camí a 
seguir per al grup?
–Ens encantaria.  La gent vol 
Gertrudis per la festa, però això ens 
dóna un aire fresc brutal. Estem ena-
morats d’aquest material i ens agra-
daria molt gravar-lo. Hem de parlar-
ho i pensar-ho molt.

–¿Els preocupa desorientar el públic 
que demana rumba i farra?
–Home, sempre tens aquesta por: 
«ai, com reaccionarà el teu públic...».  
Però aquesta és una música tranquil-
la, però festiva. Un experiment. H

L’Acústica 
potencia el 
recital íntim
3el festival de Figueres obre avui 
l’11a edició amb més de 40 artistes

JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

E
l festival Acústica, de Figue-
res, va néixer amb la voca-
ció de donar prioritat al re-
cital de petit format, de 

tons acústics i concebut per a teatres 
o auditoris amb seient. Encara que 
no sempre s’ha cenyit a aquest prin-
cipi, la mostra veu com el signe dels 
temps li és propici: l’escena catala-
na, tronc central de la mostra, bascu-
la ara al voltant d’aquests patrons 
pròxims i interioristes, com s’apre-
cia en el programa de l’11a edició de 
l’Acústica, que s’obre avui.
 Mishima, Mazoni, Pascal Comela-
de, Gerard Quintana + Jordi Batiste, 
Quimi Portet, Las Migas, Els Amics 
de les Arts, Amparo Sánchez, Guilla-
mino, Maria Coma, Anna Roig, Pas-
tora i Pep Sala figuren entre els artis-
tes catalans que donen cos a aquesta 
edició, juntament amb fitxatges 
com Skye Edwards (cantant de 
Morcheeba), Dover i Bebe. Un pro-
grama amb propostes enquadrades 
en aquest circuit d’auditoris, com 
explica el director de l’Acústica, 
Xavier Pascual. «L’actual tendència a 
Catalunya ens permet ser fidels a la 
idea original. Fa 11 anys, més enllà 

de cantautors estil Llach o Raimon, 
era complicat programar així, però 
ara tot ha canviat amb artistes com 
Els Amics de les Arts o Maria Coma», 
destaca, i cita exemples de grups que 
actuen aquest any al festival després 
de modificar el seu format, com Do-
ver, Obrint Pas i Gertrudis.

PROMOCIÓ TURÍSTICA / El festival ofe-
reix novetats com l’Acustiqueta 
(parcel·la infantil amb Petits Mano-
los i Macedònia) i l’«ambiciosa» Fac-
toria Acústica, una «fàbrica de crea-
cions musicals» que aspira a encu-
nyar espectacles amb recorregut i a 
facilitar la promoció turística. 
 Aquí s’enquadra la contractació, a 
través de l’emprenedor local Dídac 
Lee, de Skye Edwards, a qui l’Acústi-
ca, en col·laboració amb l’Agència Ca-
talana de Turisme, ha invitat a una 
setmana de vacances a l’Alt Empordà 
amb el seu marit i els seus tres fills. 
Instal·lats en un hotel de Roses, van 
aquests dies a les platges de la Costa 
Brava, el museu Dalí i Barcelona, i la 
cantant va llançar dilluns un tuit 
amb el missatge «Mediterranean = me-
dicine». «¿I per què no podria acabar 
gravant aquí un disc o un videoclip?», 
aventura Pascual. H

els reclams

SKYE EDWARDS La veu de Morcheeba mostrarà el seu disc en so-
litari ‘Back to now’ (dissabte, 22.30 hores, Claustre Ramon Muntaner).

 

MAZONI L’empordanès Jaume Pla tancarà a l’Acústica la campanya 
de ‘Fins que la mort ens separi’ (divendres, 0.00, plaça de l’Ajuntament).

 

DOVER La mutant banda madrilenya mostrarà el seu costat més inte-
riorista amb un recital de tons acústics (dissabte, 1.00 hores, Rambla).
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