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wEl Cor Amics de l’Òpera de Sabadell i l’Orquestra Simfònica
del Vallès ofereixen avui, al teatre de La Faràndula, el con-
cert de commemoració del 30è aniversari de l’associació
Amics de l’Òpera de Sabadell, la filosofia del qual, en parau-
les de la seva presidenta, Mirna Lacambra, ha estat descobrir
nous talents i joves valors a qui ha donat la possibilitat de
demostrar la vàlua de la seva veu. / Redacció

wMenys pressupost i, mal-
grat això, més públic. El Mer-
cat de les Flors clou tempo-
rada amb 48.000 especta-
dors, tres mil més que l’ante-
rior. I sumant-hi el Grec,
60.000. No és un objectiu
per se, insisteix el director,
Francesc Casadesús, però
n’avala el projecte. També
millora l’ocupació de les sa-
les (73%), l’activitat escolar,
que ja arriba a 250 mestres, i
les activitats paral·leles, fins
a 300. Mentre el pressupost

per a programació pròpia
baixa d’1,7 milions d’euros a
una mica més d’un milió, el
pressupost global puja de
4,49 a 4,7 gràcies a projectes
europeus o al Graner mateix.
“La temporada que ve volem
establir relacions més llar-
gues amb els artistes, refor-
çar la idea de la companyia
associada”, diu Casadesús.
Començaran per Baró d’Evel,
Israel Galván o la residència
de Hofesh Shecter durant tot
un mes. / M. Chavarría

wFins a 17 companyies catala-
nes i balears actuaran aquest
estiu a diversos festivals an-
glesos, algunes directament
al London 2012 Festival
–l’equivalent britànic del que
va ser a Barcelona l’Olimpía-
da Cultural– gràcies al su-
port organitzatiu i de gestió
de l’Institut Ramon Llull i de
l’Institut Català de les Empre-
ses Culturals. Les companyi-
es Osadia i Ne Me Titere Pas
i el clown Leandre participa-
ran en l’apartat Showtime
del London 2012 Festival,
que del 21 de juliol al 9 de
setembre omplirà de teatre
de carrer els districtes londi-
nencs. I Calixto Bieito porta-
rà el 31 d’agost al World Sha-
kespeare Festival organitzat
per als jocs el nou espectacle
del Barcelona Internacional
Teatre, Forests, que després
es podrà veure al Barbican
londinenc, al novembre. Però
encara hi haurà més presèn-
cia catalana al London 2012
Festival, perquè inclou el
festival referencial de teatre
de carrer Greenwich + Dock-
lands, que obrirà avui amb
l’estrena mundial de Prome-

theus awakes, amb La Fura
dels Baus i una companyia
d’artistes discapacitats. I que
acollirà també espectacles de
Circ Pànic, Itinerània i Sarru-
ga. A més, al festival Watch
This Space del Teatre Nacio-
nal britànic, l’Imagine Wat-
ford i els festivals de Milton
Keynes i Stockton hi tornarà
a haver moltes d’aquestes
companyies i també Res de
Res, Plecs, Mumusic Circus,
Guixot de 8, Cia. La Tal, Los
2 Play, Sienta la Cabeza i
Cia. Katakrak. / J. Barranco

wL’exposició Goya. Llums i
ombres que el centre cultural
CaixaForum de Barcelona
dedica al pintor aragonès, ha
batut rècords i tancarà
aquest cap de setmana amb
més de 290.000 visitants, va
informar ahir La Caixa.
D’aquesta manera, se situarà
com la segona exposició més
visitada de la història de Cai-
xaForum Barcelona, només
per darrere de Dalí. Cultura
de masses, que es va exhibir
l’any 2004. / Redacció
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Mostrarieclèctic
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Amicsde l’ÒperadeSabadell celebra
el 30è aniversari ambunconcert

El cos és el protagonista de l’exposició de la Fundació Tàpies

Barcelona Ballet

Direcció: Ángel Corella.
Coreografies: Paquita / Facing
the light / Suspended in time
Lloc i data: Coliseum
(20/VI/2012)

JOAQUIM NOGUERO

Nou mostrari eclèctic de Corella,
per presentar les virtuts tècniques
d’una formació que continua insis-
tint dins el programa de mà a ser
l’única companyia de ballet clàssic
d’Espanya. Se suposa que amb el

permís de resistents com Ullate,
Martínez i Campos. Que la CND
deMartínez no està especialitzada
en clàssic? És entre els seus nous
deures. I de fet, especialitzada tan
sols en clàssic tampoc no ho està la
de Corella, quan ara presenta una
versió correcta però absolutament
arqueològica de Paquita; després,
una coreografia neoclàssica de Ki-
rill Radev que és el millor de la nit,
fins i tot estant inspiradíssima en
Kylián i l’escola Nederlands, i, per
acabar, una explosió física al ritme
dels vuitanta de l’Electric Light
Orchestra, que té com a únic objec-
tiu aixecar el personal i arriba, en

la seva aposta per salts i velocitat,
al pur circ. QuanCorella creua l’es-
cenari amb una sèrie trepidant de
devoulés vertiginosos, com dels di-
buixos animats de quan érem cana-
lla, l’aposta és per l’atletisme. Quin
intèrpret més virtuós! Sort que a la
companyia hi ha gent jove més na-
tural. Vist el programa dos dies i
amb elencs diferents, el cubà Ale-
jandro Virelles mereix ser destacat
per la seva naturalitat tècnica, tan
orgànica, lleugera i engrescadora.
També Kazuko Omori, Ana Calde-
rón o Kirill Radev. La coreografia
d’aquest, tot i el deute amb Kylián,
jamostra algú amb personalitat (lí-
ric, delicat), que apunta maneres
com a coreògraf. Per aquí hauria
d’anar també el Barcelona Ballet
davant el repte del repertori.c

ÀLEX GARCIA

Miquel Tàpies i Laurence Rassel presenten una visió
inusual de l’obra de l’artista català

Tàpies: cosacos
JOSEP MASSOT

Barcelona

E
l cos és el subjecte
de l’experiència,
aquell pel qual te-
nim vivència de les
coses i dels altres, i

per tant és “la condició de possibi-
litat de totes les operacions ex-
pressives i de totes les adquisici-
ons que constitueixen elmón cul-
tural”. La frase és de Merleau
Ponty, un filòsof que llegia Tàpi-
es i que il·lustra bé l’objectiu de
l’exposició que Miquel Tàpies,
fill de l’artista, i Laurence Rassel,
directora de la Fundació Tàpies,
han organitzat (fins al 4 de no-
vembre) al centre d’art del carrer
Aragó. Són 74 obres, del 1991 al
2011, procedents de col·leccions
de Portugal, Bèlgica, els Estats
Units, Finlàndia, Itàlia i Espanya,
Cap braç cames cos és l’embar-

bussament escollit per donar tí-
tol a una exposició que exhibeix
les representacions del cos hu-
mà. L’espectador es trobarà, en
entrar, una gran tela que repre-
senta una cara invertida geganti-
na, com aquells caps monumen-

tals que jeuen a les ruïnes
arqueològiques.
Elmuntatge trenca amb l’espai

típic de les sales d’exposicions.
Els quadres no estan tots penjats
a les parets, sinó que formen un
recorregut en laberint pel qual
l’espectador pot passejar al seu ai-
re i establir una relació física, cos
a cos, amb els olis que represen-
ten fragments de cossos drets, aja-
guts, tombats, dolençosos, tortu-
rats o joiosos, com si fos el taller
de l’artista.
Hi ha diverses teles penjades

del sostre, a l’altura dels genolls
dels visitants, de tal manera que
es pot sentir el pes d’aquests cos-
sos pintats, la seva proximitat i,
sempre, el record de Tàpies que
som davant una representació
teatral, un museu. Es pot donar
la volta a l’oli i veure’n el basti-
dor; un tall a la superfície fa visi-
ble el truc, que allò és pintura, no
realitat; o unes frases escrites a la
tela revelen que un cos masculí
sense cap ni peus no és una escul-
turamutilada ni una anatomia, si-
nó una pintura. “En tota l’exposi-
ció hi ha una vibració de mort”,
diu Miquel Tàpies. Aquella va-

nitas contemporània que no és ja
una calavera, coma la pintura an-
tiga, sinó que pot ser un munt de
roba rebutjada, empremta indi-
recta del cos, i només el traç que
representa un nas (Amuntega-
ment, 2000).
Al primer pis hi ha un cos en

moviment, que transmet feroci-
tat i plenitud, i a l’altra banda del
mur, una tela (Composició i cor-
da, 1999) terrible, que desprèn do-
lor, tortura, asfíxia i violència,
amb lamatèria ferida per talls sal-
vatges que mostren la sang del
quadre. Però també hi ha el cos
que gaudeix, amb símbols eròtics
(el triangle i la serp) i una de les
obres últimes de Tàpies, ja sense
vista, el gargot d’un llop negre,
afuat, amb les goles amenaçado-
res dibuixat sobre la fusta nua.
Al soterrani s’exhibeix una sè-

rie realitzada amb làtex, “un ma-
terial viu, ja que canvia de color
amb el temps”, diuLaurence Ras-
sel, i que es combina amb la re-
presentació del vocabulari sígnic
i objectual d’Antoni Tàpies. El là-
tex –semblant a l’esperma?– o el
vernís, la sexualitat, la fluència
de la vida, l’ombra de la mort.c
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