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Un ‘rusc’ de poetes a
l’Espluga de Francolí
El Museu de la Vida Rural de l’Espluga de
Francolí acull al seu jardí avui al vespre el pri-
mer festival de poesia, el Rusc 2013. En una
hora hi actuaran Perejaume, Rosa Lentini,
Mireia Calafell, Jaume C. Pons Alorda i Jor-
di Pàmias. El recital s’inclou en els actes de
la festa major del municipi.

Mark Knopfler arrenca la
gira al Poble Espanyol
Mark Knopfler actuarà aquest vespre a Bar-
celona –el 31 de juliol ho farà a Calella de Pa-
lafrugell– en la gira de presentació de l’àlbum
doble Privateering. El cantant i guitarrista ha
exhaurit localitats per als dos concerts, on to-
carà temes del seu nou disc, el vuitè en soli-
tari, però també clàssics dels Dire Straits.

Jasmin Vardimon,
una molt grata coneixença

llenguatge propi, amb una cal·ligra-
fia escènica que combina el movi-
ment i la tecnologia i coqueteja fins
i tot amb una cosa tan pop del body
art. Yesterday és un espectacle
puzle en la mesura que està
construït amb retalls –que no ram-
poines, no ens equivoquem–, amb
frases coreogràfiques d’anteriors
espectacles de la companyia que el
2008 va celebrar el desè aniversari.
Això podria fer pensar en una cer-
ta dispersió o successió aleatòria
d’escenes. Però no és així. Yester-
day té una unitat de tractament
tant pel que fa a la posada en esce-
na com per la combinació de cada
un dels fragments. Primer, una idea
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Excel·lent targeta de pre-
sentació, Yesterday, de
la companyia que co-
manda la israeliana es-
tablerta a Londres Jas-

min Vardimon, que ha actuat per
primer cop a Barcelona en el marc
del festival Grec. Una artista amb

concreta, més o menys explícita,
però concreta. Segon, una utilitza-
ció del multimèdia molt acurada,
encertada. Tercer, i molt impor-
tant, un llenguatge coreogràfic de
gran energia i contacte físic fins a
l’extrem d’arribar a una violència
sense crueltat redimida per l’hu-
mor, pel joc. Que el principi pot
sobtar. Esclar. Els ballarins i balla-
rines volen, cauen i s’aixequen com
si el terra fos un llit elàstic. Les re-
lacions entre homes i dones són
conflictes tendres, per durs que
semblin, però hi ha un moment es-
pecialment fort, en què després de
dir-nos que “ningú hauria de ballar
en públic” –sana ironia!– un dels
ballarins amb una bandera sacseja
el grup d’un costat a l’altre.

Les escenes de grup són, a la fi, un
dels forts d’aquest espectacle i
d’una coreògrafa que esperem veu-
re aviat un altre cop per aquí.e

Yesterday, de la israeliana Jasmin Vardimon, és una
obra-resum de la seva trajectòria. ALASTAIR MUIR

L’idil·li de Barcelona amb els dibuixants urbans

El fenomen dels urban sketchers,
els esbossos urbans, ha arribat a
Barcelona. La Sala Ciutat dedica
una exposició a una quinzena de
dibuixants que han immortalitzat
els barris de la ciutat.

Víctor Martínez, conegut com a
Swasky, l’il·lustrador barceloní que
va immortalitzar el barri de Sants,
va ser guardonat amb el premi in-
ternacional de l’últim congrés del
sector, el Rendez-vous du Carnet de
Voyage de Clermond-Ferrand.

Juliet Pomés, l’autora d’Un dia al
Born, és una bona coneixedora del
barri. Hi va tenir el taller durant vuit
anys a finals dels noranta, i va obser-
var la revifalla de la zona. Va veure
com molts dels comerços “tronto-

llaven”, diu l’artista, i com en els úl-
tims anys s’ha convertit en una de
les zones de la ciutat preferides pels
barcelonins i els turistes. A diferèn-
cia d’altres dibuixants urbans, Ju-
liet Pomés prefereix deixar reposar
el descobriment de nous llocs i més
endavant destil·lar el que ha vist.
“Sempre viatjo amb un quadern, pe-
rò només faig alguns esbossos. Pre-
fereixo gaudir dels llocs que desco-
breixo”, assegura. Així, doncs, el seu
treball és més reposat. En lloc de
fer-ne molts, crea un guió i aposta
per un nombre més reduït d’il·lus-
tracions. El seu objectiu quan va co-
mençar a treballar al Born era “cap-
tar l’ànima del barri”. A més de gau-
dir de les il·lustracions, els carnets
de viatge sovint són utilitzats com
a guies de viatge alternatives i tam-
bé són valorats com a objectes artís-
tics. Per l’Ajuntament, representen
“un tipus de creació que està mar-
cant tendència i que enllaça amb as-
pectes que defineixen Barcelona
com a ciutat innovadora, creativa i
capdavantera”, diu Marc Puig, di-
rector de comunicació i atenció ciu-
tadana del consistori.

Les Corts és la pròxima destina-
ció artística de Juliet Pomés. Ja hi
està treballant. Altra vegada és una
zona de la ciutat que coneix bé: hi
viu des de fa molt temps. “El plante-
jament és molt diferent”, assegura
l’autora. Les Corts “encara no està
suat”, afegeix. “Pot ser un descobri-
ment per a molta gent. És el més
desconegut, conserva una vida molt
de barri”, explica.e
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BARCELONA. N’hi ha arreu del món
i provenen de la il·lustració, el dis-
seny gràfic i el còmic. Abans de sor-
tir de viatge, queden amb altres cre-
adors per recórrer junts els carrers
de la nova ciutat que visitaran. Són
els urban sketchers (esbossadors ur-
bans, literalment). Els dibuixants
fins i tot han creat una xarxa social
a través de la seva web (www.ur-
bansketchers.org) i Barcelona figu-
ra al mapa. La Sala Ciutat acull fins
al 27 de setembre l’exposició Sket-
ching Barcelona, amb 200 obres que
retraten a peu de carrer i amb una
bona dosi d’espontaneïtat 15 barris
de la ciutat. Els dibuixos provenen
de la col·lecció de Carnets de viatge
que l’empresa de serveis editorials
Zahorí de Ideas va proposar a
l’Ajuntament i que es va començar a
publicar el 2009. Fins ara se n’han
publicat 9 títols, dels quals s’han ve-
nut prop de 12.000 exemplars. El
més venut és Un dia al Born, que ar-
riba a la tercera edició. Els turistes
suposen un 40% de les vendes.

A més de les il·lustracions dedi-
cades a cadascun dels barris, l’expo-
sició també inclou les que el dibui-
xant francès Lapin va fer per al lli-
bre Barcelona m’inspira. Al seu torn,

La Sala Ciutat exposa 200 obres que mostren el fenomen dels ‘urban sketchers’ a la ciutat
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Les Torres
Mapfre
vistes per
Lapin.
A baix,
una de les
il·lustracions
d’Un dia al
Born.
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