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l’anomeno, la merla deshabitada. 
S’inspira en un poema que vaig es-
criure després de tenir un malson. 
Li vaig dir que si ell escrivia el guió, 
jo buscaria els diners per produ-
ir-lo. 

–És un projecte independent.
–Però de veritat. Molts anomenen 
cine independent les pel·lícules 
que es fan depenent dels estalvis 
de la mare, de la feina gratis dels 
amics, de les facilitats de l’ajunta-
ment... Sé que no agradarà el que 
diré, però crec que les instituci-
ons no haurien de subvencionar 
l’art. A una persona capaç de gene-
rar milions no li agrada que li rega-
lin res, depèn de si mateixa per tro-
bar les persones, les idees i les coses 
que faran possible aflorar tota la se-
va creativitat. Un artista necessita 
oportunitats, no diners. Les insti-
tucions han de procurar que hi ha-
gi bones escoles de teatre, de cine 
i del que sigui, però no subvencio-
nar artistes.

–¿En quina fase està el curt?
–Estem amb la banda sonora, en 
què participo. El meu poema s’ha 
convertit en cançó. En el fons, tot 
és música per a mi, perquè tot té un 
ritme, un tempo. H

JORGE PARDO
Teatre Grec (22 juliol) 
Quan acaba de ser elegit millor 
músic europeu de jazz per 
l’Acadèmia Francesa de Jazz, 
Jorge Pardo presenta Huellas XL 
Big Band a l’amfiteatre amb 
l’Original Jazz Orquestra del Taller 
de Músics, dirigida per David 
Pastor. Jazz i flamenc, en una 
fusió captivadora. 

LA LOCOMOTORA NEGRA I LA 
CORAL SANT JORDI
Teatre Grec (20 de juliol) 
Les dues formacions rescaten la 
cantata jazzística He mirat 
aquesta terra, singular 
homenatge a Salvador Espriu 
concebut per Ricard Gili, director 
de la Locomotora. Quim Lecina 
dirigeix l’espectacle, en què 
també actuen Carme Sansa, que 
recita els textos, la soprano Paula 
Nogueira i el tenor Mû. 

RAYNALD COLOM
Teatre Romea (21 de juliol) 
El trompetista explora els sons 
negres (black american music) a 
Off the record, espectacle en què 
apareix acompanyat de The Re-
Fugees i en què presenta el seu 
últim disc, We still insist. 

FUSIONS DE JAZZ

P arlant d’una novel·la que 
acaba de llegir, un amic 
em diu que li ha costat 

molt arribar al final perquè se li 
feia pesada. Li pregunto per què 
no la va deixar. El món està massa 
ple de llibres bons per perdre el 
temps llegint els que no ens agra-
den. El meu amic em contesta 
que acostuma a llegir els llibres 
fins al final, encara que li costi, i 
cita un crític que defensa aquesta 
actitud: la probabilitat que les 
millors pàgines del llibre siguin 
al final és la mateixa que al prin-
cipi. Si l’abandones, mai no sa-
bràs què t’esperava.
 El meu amic no està sol. Se-
gons les dades que ha publicat 
Goodreads, un fòrum de llibres a 
internet, més d’una tercera part 
dels lectors arriben fins al final 
peti qui peti. Aquesta obstinació 
em fa pensar en l’escriptor Tim 
Parks, que defensa tot el contrari. 
L’any passat va publicar un arti-
cle a la New York Review of Books en 
què es preguntava si cal acabar de 
llegir els llibres de ficció, fins i tot 

quan ens agraden de debò. Volem 
arribar al final, venia a dir, perquè 
les millors novel·les responen a 
una mescla perfecta d’estil i argu-
ment, però hi afegia amb ganes de 
provocar: «Un cop l’estructura es-
tà fixada i la bola de la narració ja 
roda, la necessitat d’un final esde-
vé una càrrega desafortunada, 
una torbació, la cloenda deplora-
ble de tantes possibilitats».
 La proposta de Parks funciona 
per excés, l’exagera per fer-nos re-
flexionar sobre la necessitat de 
triar bé les nostres lectures. Se-
gons Goodreads, també, els prin-
cipals motius que donen els lec-
tors a l’hora d’abandonar una 
novel·la són: que és lenta i avorri-
da, que tracta el lector d’estúpid i 
que l’estil és pobre. Jo hi afegiria 
la falta d’informació i la influèn-
cia de les modes. Ara a l’estiu, per 
exemple, ¿quants lectors es com-
praran una novel·la per anar de 
vacances, només una, i no l’aca-
baran mai? S’ha de saber triar. Els 
apartaments de la costa estan 
plens de llibres a mig llegir, tot-
xos amb les pàgines tacades de 
protecció solar. Ja se sap que les 
hores passen volant i a l’estiu la 
migdiada és deliciosa. Bona lectu-
ra i bones vacances. H

Lectures de 
vacances

JORDI

Puntí

¿Quantes novel·les 
es començaran 
aquest estiu i no 
s’acabaran mai?
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«Kaori Ito fa coses inversemblants. 
Fins i tot vola. És un solo fantàstic», 
proclama Ramon Simó, el director 
del festival Grec, de Plexus, una peça 
concebuda per Aurélien Bory per a 
la virtuosa ballarina japonesa. L’es-
pectacle, una exquisida combinació 
de dansa, circ i arts visuals, es repre-
sentarà demà i diumenge al Mercat 
de les Flors dins del festival Grec.
 La màgica escenografia –és de 
tanta precisió que es necessiten dos 
dies per muntar-la– presenta una 
Ito engabiada entre centenars de 
cables, un bosc de fils que represen-
ten els obstacles capaços de modifi-
car una dansa i també una vida. «He 
volgut fer un retrat d’Ito, començant 
pel seu cos, no com a estudi ana-
tòmic, sinó com la memòria d’un 
organisme treballat, les emprem-
tes de la dansa a l’interior d’aquest 
cos», argumenta el prestigiós direc-
tor. El repte de Plexus, afegeix, radi-
ca en el «diàleg entre el món interior 
i l’exterior». 
 Per al títol, explica, ha escollit un 
terme llatí que té entre els seus sig-
nificats la xarxa de nervis i de vasos 
sanguinis del cos humà. «Plexus fa 
referència al mecanisme del movi-

ment muscular i també a la mecàni-
ca exterior de la dansa, que entrella-
ça gestos i desplaçaments de cos-
sos o de les seves parts», declara 
Bory. 
 El creador francès despulla l’àni-
ma de la ballarina i coreògrafa exhi-
bint-la en aquesta gàbia de cables de 
la qual no pot escapar i que modifi-
ca la seva dansa. «És el retrat d’una 
artista que ha sortit del seu context 

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

Els fils de la dansa
La ballarina i coreògrafa Kaori Ito protagonitza, engabiada en
un bosc de cables, un màgic solo concebut per Aurélien Bory

Bory (Colmar, 1972) ha jugat sem-
pre amb la hibridació de disciplines 
per crear màgics universos en què 
l’escenografia i els objectes adquirei-
xen un gran protagonisme. El seu és 
un imaginari en què queda patent el 
seu interès per les ciències –va estu-
diar Física–. Actualment dirigeix la 
Compagnie 111, amb seu a Tolosa, i 
també és artista associat al Grand T 
de Nantes.

Amb el nét de Charlot

A part de les seves pròpies creaci-
ons, la premiada Kaori Ito, que als 
18 anys ja va ser reconeguda com 
la millor jove ballarina i coreògra-
fa del Japó, ha treballat amb grans 
mestres de l’escena internacional, 
com per exemple Philippe Décou-
flé (a Iris), Alain Platel (Out of context) 
o Sidi Larbi Cherkaoui (a la pel·lícula 
Le bruit des gens autour, i al seu cos-
tat com a ballarina a l’òpera de Guy 
Cassiers House of the sleeping beauti-
es). També ha col·laborat amb el ge-
nial James Thierrée, nét de Charles 
Chaplin, a Au revoir parapluie, Tabac 
Rouge i Raoul, el memorable solo de 
Thierrée (ella el va assistir en la co-
reografia) que va enlluernar el TNC 
l’any 2011. H

i s’ha transformat amb l’experièn-
cia», sosté Bory, que torna al festival 
de Barcelona després d’haver-hi dei-
xat empremta amb espectacles com 
Sans objet (2011), una reflexió de l’era 
tecnològica amb un robot de ballari-
na, i el muntatge circense Taoub, que 
va obrir el Grec del 2008 i que va su-
posar la fundació del Grup Acrobà-
tic de Tànger, amb qui ha repetit ex-
periència a Azimut.
 Procedent de les arts circenses, 

El Mercat de les 
Flors acull una 
peça que uneix el 
virtuosisme d’Ito 
i l’art visual

33 La ballarina i coreògrafa Kaori Ito, a ‘Plexus’, d’Aurélien Bory.
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