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La banda barcelonina Mishima
forma part, amb Sílvia Pérez
Cruz i Els Amics de les Arts, del
trio de grans triomfadors cata-
lans d’aquest estiu musical. La
publicació, fa poc, dels seus úl-
tims treballs –L’amor feliç, 11 de
novembre i Espècies per catalo-
gar, respectivament– els ha por-
tat als escenaris de molts dels
nombrosos esdeveniments que
s’organitzen a Catalunya durant
aquestes dates. En aquest peri-
ple, ahir a la nit a Mishima li va
tocar actuar en un escenari no
gaire habitual per a una forma-
ció d’esperit –i pràctica– inde-
pendent com la que lidera
David Carabén, que va presen-
tar al festival de Cap Roig el seu
últim treball i també va recor-
dar temes d’àlbums precedents.
Bregats en mil batalles des que
van fundar el grup, el 1999,Mis-
hima es va personar a l’escenari
amb lamateixa naturalitat i com-

promís amb què ho va fer a l’Au-
ditori de Girona l’abril –al con-
cert inaugural de la gira actual–,
o unes setmanesmés tard al fes-
tival PopArb d’Arbúcies, para-
dís de la música indie catalana i
un dels seus llocs fetitxe. I en els
tres casos, com en tants altres
els últimsmesos, en recintes tan-
cats o a l’aire lliure, davant afora-
ments nombrosíssims o més li-
mitats, n’han sortit sempre airo-
sos i deixant un gust de boca ex-
cel·lent entre un públic variat.

Ahir, doncs, David Carabén i
els seus amics de Mishima van
tornar a demostrar per què són
un dels grups més solvents de
l’escenamusical catalana actual.
Solvents no només pel domini
escènic que tenen sinó perquè
disposen d’una de les ofertes
musicals més sòlides d’aquests
moments. El quintet, en aquest
sentit, va demostrar davant els
espectadors que van omplir
unes tres quartes parts del recin-
te dels jardins de Cap Roig que
la seva fórmula, que equilibra
pop-rock d’elaboració comple-
xa, lletres meditades amb allò
que se’n sol dirmissatge i una in-
terpretació en directe molt
atractiva, plena de matisos i
amb una gran intensitat, pot in-
teressar i tenir molt bona acolli-
da entre l’afició.
Van arribar, doncs, per presen-

tar al festival de Calella de
Palafrugell –que aquesta vegada
va reunir una audiència proporci-
onalmentmés juvenil de l’habitu-
al– el disc nou, L’amor feliç, que
ja fa uns quants mesos que està
de gira, sobretot per escenaris ca-
talans, i sempre amb una acollida
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Equilibrar pop-rock
d’elaboració
complexa, lletres
meditades i missatge
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Ja fa setze anys que el coreògraf
britànic ThomasNoone està esta-
blert a Barcelona–onze amb com-
panyia pròpia–, i en aquest
temps no se l’ha sentit queixar-se
en excés de la falta de suport pú-
blic a la dansa, la germana pobra
de les arts. I no precisament per-
què nedi en subvencions –Gene-
ralitat, Ministeri i els ajuts del
Ramon Llull per sortir a l’estran-
ger arrodoneixen els 240.000 eu-
ros de pressupost de la seva com-
panyia–, sinó més aviat perquè la
qüestió l’agafa sempre ocupat.
Ocupat a impregnar-se de totes
les danses i els estils, deixar-los
macerar i abocar-los en especta-
cles en els quals explora les man-
cances de l’ésser humà.
“Tots elsmeus espectacles ver-

sen sobre el fracàs humà. Amb
ironia i humor britànics, sí, però
al final el que exploro és que som
incapaços de vegades com a hu-
mans de relacionar-nos”. Així ex-
plica Noone els perquès del seu

darrer treball, Lugares extraña-
mente desastrosos, un mosaic in-
tens de relacions de parella que
des d’ahir i fins al 26 d’agost ocu-
pa la sala Villarroel en el context
del festival Dansalona. La seva es-
trena, en tot cas, va tenir lloc
l’any passat amb motiu del desè
aniversari de la companyia Tho-
mas Noone Dance, que porta un
lustre com a resident al Sant
Andreu Teatre (SAT).
Sis ballarins interpreten per pa-

relles diferents fracassos: una pa-
rella balla la frustració i l’avorri-
ment; una altra, la violència física
i psicològica; i l’última, la falta
d’entesa, el desacord. Tot això al
so de la música del britànic Jim
Pinchen, un autènticmultiinstru-
mentista que toca el violoncel, la
guitarra o la trompetamentre dis-
para sàmplers a tall d’orquestra
unipersonal. i a qui Noone va co-
nèixer a la Gran Bretanya sent
tècnic de Stop Gap, la formació
de dansa integrada (amb perso-
nes discapacitades) per a la qual
el Thomas Noone ha desenvolu-
pat alguns treballs, tot intentant

T
orno a Figueres, la meva ciu-
tat. No sé si és del tot cert que
ho és, però així ho sento, pot-
ser perquè la teva ciutat pot

ser a la que neixes (i aquí vaig néixer) o
on passes els anys d’institut (i aquí ho
vaig fer, a Els Fossos). Però potser hi ha
altres raons per a aquest breu trànsit.
Penso també en el foc que ha assolat es-
pais que conec bé, un foc que es va inici-
ar al lloc on vaig viure els meus primers
anys, al Pertús, un espai de frontera que
quan era petit em semblava tan normal,
canviant d’escola cada dia (al matí a l’es-
panyola, a la tarda a la francesa, i fora de
les aules parlant tots en català), i canvi-
ant de país només en travessar el carrer
principal, sense cap problema, amb la
meitat de la meva família en un costat de
la vorera i l’altra meitat en l’altre, com a
rastre de les decisions preses en el mo-
ment de l’exili.
Però he tornat a Figueres especial-

ment per veure l’exposició sobre Ánge-
les Santos alMuseu de l’Empordà, el lloc
on durant tants anys es va exposar el seu
quadre monumental Un món (1929) fins
que el va comprar la reina Sofia. Aquest
quadre d’Ángeles Santos junt ambuna al-
tra obra seva del mateix any, Tertúlia,
presideixen una de les millors sales de la
col·lecció actual del Reina Sofia, la que
dóna protagonisme a les dones, aquestes
que Ángeles Santos va pintar en aquesta
obra que és en simateixa unmanifest ac-
tivista. Encara que puguis trobar a faltar
que aquests quadres no siguin al MNAC,
o a Figueres, reconforta saber que al mu-
seu deMadrid els valoren tant que enlla-
cen a partir dels quadres un discurs so-
bre la força, la lleugeresa, i la pèrdua de
la dona a la pintura espanyola.

Aquestes dues obres no són en aquesta

exposició de Figueres, però això no és im-
portant. Sí que ho és queAnna Capella, la
directora del museu, hagi reunit algunes
de les altres escasses peces mésmemora-
bles de l’artista nascuda a Portbou, enca-
ra viva amb 101 anys, cosa que ha generat
una gran emoció. Perquè no estem no-
més davant una antologia selecta d’una
de les grans pintores de la nostra història,
sinó que estem confrontats al prodigi de
la supervivència d’una obra que es produ-
eix de manera breu i intensa, durant els
seus anys de joventut, abans que una sè-
rie d’esdeveniments personals frustres-
sin la seva carrera i posessin en perill la
mateixa existència de les obres d’aquest
període, considerades en el seu entorn
comexcessivament delirants imonstruo-
ses. En vista d’aquesta perspectiva, cada
quadre que veiemno és només la plasma-
ció d’unmón estètic amb unpunt de vista
de gènere (com el seu genial Autoretrat
del 1928), sinó també el testimoni inquie-
tant d’entendre cada tela com una forma
de superació dels avatars que la història
pública i privada pot sotmetre a una obra
pictòrica. De vegades, la bellesa d’un qua-
dre no se centra només en el que exhi-
beix sinó en la fortuna que ha permès
que continués existint, superant la seva
fragilitat. Això se sent en aquesta exposi-
ció al Museu de l’Empordà.

Calella de Palafrugell

El grup barceloní ofereix un altre recital de solvència al festival
de Cap Roig i confirma el boom de lamúsica en català
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esplèndida. Durant la vetllada,
que va gaudir de l’actuació prè-
via, com a teloners, dels també
barcelonins Bremen, es van com-
plir els millors auguris i tant el
material ja conegut de producci-
ons anteriors com el que inclou
el flamant àlbum (Els vespres
verds, L’última ressaca, Ull salvat-
ge, Els crits o la indispensable El
camí més llarg) van confirmar el
diagnòstic i van dissipar qualse-
vol dubte sobre el potencial del
quintet integrat per David Cara-

bén, Marc Lloret, Dani Vega,
Alfons Serra i Xavi Caparrós.
Va ser un recital ple de vita-

litat, Mishima va poder eviden-
ciar que té un dels millors di-
rectes del país, que combina
sàviamentmoments d’un roman-
ticismedelicat amb altres de des-
caradament festius i alguns, fi-
nalment, que demostren tota la
contundència de què són ca-
paços uns músics que s’han es-
timat més continuar evolu-
cionant des que van posar en
marxa aquesta gira, i no quedar-
se encasellats.c

CANVI DE PÚBLIC

Aquesta vegada
l’audiència era més
juvenil que l’habitual
de Cap Roig
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Hi va haver moments
de romanticisme
delicat i altres de
brutalment festius

traslladar la seva filosofia al SAT.
“Faig espectacles per al públic,

no per ami –puntualitza el coreò-
graf i ballarí britànic, Premi Ciu-
tat de Barcelona 2011–. Si treba-
llés per a mi faria coses una mica
més experimentals, però es trac-
ta de ser accessible, sense que ai-
xò signifiqui repetir moviments
o fer una dansa fàcil. Nosaltres
no desenvolupem un llenguatge
coreogràfic neoclàssic perfecta-
ment reconeixible. Però bus-
quem l’equilibri entre el que és in-
teressant per a nosaltres i el que
pot agradar al públic”.
Format en la Rambert Dance

Company, Noone atreu per la be-
llesa, amplitud i fluïdesa delsmo-
viments en les seves coreografi-
es. Deutor de la tradició contem-
porània dels vuitanta, la seva és

una dansa molt física, sotmesa a
la força, al desequilibri i al con-
trol, “una dansa per a un públic
general, que pot arribar a ser tan
profunda com vulguis, alhora
que accessible”, assenyala.
Lugares extrañamente desastro-

sos s’ocupa de transmetre emoci-
ons a un ritme marcadament di-
nàmic i amb un llenguatge ex-
pressiu decididament radical,
gairebé caricaturesc. La peça ha
passat ja per Madrid i Múrcia, i
s’hi ha interessat Maribor (Eslo-
vènia), dins dels actes de la seva

capitalitat cultural europea. A
més, posteriorment viatjarà a
Alemanya, i després a Barakaldo
i Sant Sebastià.
“La companyia la formenmitja

dotzena de ballarins, en actiu du-
rant uns sis o set mesos a l’any,
però hauríem de poder prolon-
gar aquests períodes perquè ara
anem a tot drap. A Barcelona es
viu a batzegades amb la dansa, i

ara fins i tot és unamicamés difí-
cil, però tot i així nosaltres tenim
aquest any més activitat que
l’any passat. El problema és que
ens paguen amb retard. Caldria
revisar a què es destinen els pres-
supostos, i òbviament no parlo ni
de retallar en sanitat ni en educa-
ció. Només cal ser més consci-
ents que el teatre i la societat es
necessiten mútuament”.c

INMA SÁINZ DE BARANDA

Sis ballarins
interpreten diferents
fracassos de la
parella: frustració,
violència, desacord...

En concert. La forma-
ció que lidera David
Carabén va gaudir
d’una altra nit d’èxit

Tretze sales
participena
Dansalona

]Impulsat pel sector
escènic públic i privat de
Barcelona, el festival Dan-
salona, sorgit el 2010,
prova d’omplir de dansa
els teatres de la ciutat
durant els mesos d’agost
i setembre. Són 13 sales,
entre les quals hi ha dos
tablaos flamencs i el parc
de la Ciutadella, que aco-
llirà la festa final. El Tea-
tre Goya té la companyia
Trànsit, de Maria Rovira,
fins al 2 de setembre,
amb el seu homenatge a
Carmen Amaya i que es
va estrenar al Grec; el
Romea acollirà de l’11 al
24 de setembre Memo-
rias de un caballo anda-
luz, de la Cuadra de Sevi-
lla, i el Mercat de les
Flors programarà tallers
familiars i estades artísti-
ques al Graner.
L’Ajuntament inclou al

paquet propostes paral·le-
les com el festival TAN-
TAdansa del Tantaranta-
na (del 19 de setembre al
24 d’octubre), el San Mi-
guel Mas i Mas a la sala
Tarantos. I fins i tot les
actuacions de l’Alvin Ay-
ley American Dance The-
atre al Liceu (del 13 al 15
de setembre), si bé no
desgrana per dates el
programa al seu web.


