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El festival IDN enllaça 
la dansa amb la imatge 
i els nous formats

EL PERIÓDICO
BARCELONA

El Festival IDN (Imatge, Dansa i Nous 
Mitjans) s’instal·la al Mercat de les 
Flors amb aquesta cita bianual, so-
ta la direcció artística de Núria Font, 
que planteja un diàleg de la dansa 
amb imatge i nous formats. Espec-
tacles en directe, instal·lacions artís-
tiques i projeccions (amb  atenció a 
la videodansa) integren un progra-
ma que s’inicia avui i s’allargarà fins 
al dia 23. A diferència d’altres edici-
ons, la quarta cita de l’IDN se cele-
brarà exclusivament al Mercat de 
les Flors.
 Nico Baixas inaugurarà avui i de-
mà el festival amb Híbrid actions, on 
torna a jugar amb les mans com a 
element d’expressió. A partir de for-
mes com un cercle, un corba o una 
recta, l’artista barceloní porta les 
mans al límit.
 A Baixas el seguiran, dissabte i 
diumenge, una altra proposta naci-
onal com és la de Trinity. Óscar Sol, 

creador visual, i la ballarina aus-
tríaca Iris Heitzinger, resident a 
Barcelona, firmen una peça que fa 
créixer el cos a través de l’ús de la tec-
nologia. Heitzinger ja va participar 
en el passat festival Neo amb una per-
formance que tenia lloc a Montjuïc.

PROGRAMA INTERNACIONAL / L’oferta in-
ternacional s’obrirà els dies 20 i 21 
amb el francès Pierre Rigal, director 
i intèrpret de Press. Es tracta d’un ar-
tista molt físic ja que va ser atleta en 
la seva joventut. Rigal abordarà la 
banalitat de l’home contemporani. 
El dia 23 oferirà un segon espectacle, 
Érection.
 La cita tindrà, els dies 22 i 23, com a 
gran atracció la tornada a Barcelona 
de l’Australian Dance Theatre amb 
Proximity. La companyia planteja un 
ús lúdic de les càmeres, amb els ba-
llarins capturant imatges dels seus 
cossos i moviments. «Són divertits i 
àgils», recorda Francesc Casadesús, 
director del Mercat. H

CITA BIANUAL AL MERCAT DE LES FLORS

Al Tall va néixer fa 38 anys amb el 
virtuós propòsit de dignificar un 
patrimoni popular semienterrat 
pel vaivé dels temps i ampliar-lo 
amb música de nova planta. Una 
vintena de discos després, el grup 
valencià abaixa la persiana. «Fa 
unes setmanes vaig complir 68 
anys. Sí, sóc el més gran del grup, 
però tots ja tenim una edat i prefe-
rim deixar pas a les noves genera-
cions», explica a aquest diari el pa-
triarca de la formació valenciana, 
Vicent Torrent.
 Quan van començar, tot estava 
per fer en l’ordenament de la mú-
sica tradicional. ¿Objectiu com-
plert? «Sí. En aquella època aques-
ta música anava directa al museu, 
estava en ruïnes, desprestigiada, o 
en mans de grups folklòrics que es 
disfressaven i reproduïen mimèti-
cament repertoris i balls. La nostra 
idea va ser reprendre aquella músi-
ca i portar-la al segle XX i XXI amb 
noves idees i una nova mentalitat», 
explica Torrent, que es declara in-
fluït, als seus inicis, pels vents reno-
vadors del folk italià i la tendència 
de la riproposta, representada per 
grups com la Nuova Compagnia di 

Canto Popolare, d’Eugenio Bennato. 
«Ens vam identificar amb ells des del 
començament, encara que crec que 
nosaltres vam anar una mica més 
lluny, perquè la NCCP es basava més 
aviat a donar un tractament actual a 
repertoris antics, i nosaltres sempre 
vam tenir clar que compondre mate-
rial nou era una de les nostres priori-
tats». 

JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

com la dolçaina i la bandúrria amb 
el baix elèctric, la bateria...», expli-
ca Torrent. 
 Al Tall no estava sol: per tota 
la Península van florir grups amb 
unes intencions semblants, com 
Milladoiro, Oskorri, Nuevo Mester 
de Juglaría o La Bullonera. «Sense 
posar-nos d’acord ens vam adonar 
que tots teníem una consciència 
molt clara. I hi havia un altre ele-
ment que ens unia: l’antifranquis-
me». D’aquella primera etapa van 
sortir àlbums com Quan el mal ve 
d’Almansa... (1979), amb el cèlebre 
Cant de Maulets.

Perill d’elitisme

Torrent no practica un discurs nos-
tàlgic amb el folk: creu que l’esce-
na ha guanyat en seguretat i re-
cursos. «S’ha avançat molt: la ca-
pacitat d’improvisar amb patrons 
tradicionals, la manera de cons-
truir els arranjaments amb ima-
ginació... En tot cas, ara trobo a fal-
tar una mica que els grups toquin 
cançons populars, que arribin a la 
gent, perquè el folk s’ha fet una mi-
ca elitista», estima.
 El d’avui a l’Auditori serà, «ben 
segur», l’últim concert d’Al Tall a 
Barcelona. Programat per Barna-
sants i Tradicionàrius, i amb molts 
convidats, com l’exmembre del 
grup Miquel Gil, Jaume Arnella, To-
ni Sarrià i Miquel Gironés (Obrint 
Pas), Isidor Marí (Uc), Toni Xuclà, 
Francesc Ribera Titot (Brams), Jordi 
Fàbregas (El Pont d’Arcalís). Jan-
Maria Carlotti... «Haurem de posar 
semàfors per circular per l’escena-
ri», fa broma Torrent. H

33 Llarg recorregut 8 Al Tall s’acomiada després d’una carrera amb una vintena de discos.

                            

L’últim vals d’Al Tall
El grup valencià s’acomiada avui a l’Auditori del seu públic barceloní després de 38 anys de 
carrera H Miquel Gil, Jaume Arnella i membres d’Obrint Pas, entre d’altres, pujaran a l’escenari

 Aquelles composicions d’estrena 
no apuntaven cap a temàtiques ul-
tramuntanes. «Podíem fer cançons 
sobre l’arribada de la fàbrica Ford 
a València o les obres de l’autopista 
AP-7. Això va ser decisiu perquè el 
públic ho va entendre immediata-
ment». A aquella voluntat cronista 
s’hi sumava una heterodòxia execu-
tiva. «Ajuntar instruments acústics 

«Aquesta música 
estava en ruïnes; 
anava directa al 
museu», recorda 
Vicent Torrent

L’ADÉU D’UNA INSTITUCIÓ DEL FOLK


