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El coreògraf
Sidi Larbi
Cherkaoui és

un habitual al festival
Temporada Alta de les últi-
mes edicions. Aquest any
presenta un treball mini-
malista de quatre duets:
4D. Aquesta quarta di-
mensió demostra el
temps, ja que mostra exer-
cicis de parella home i do-
na, creats en anys diver-
sos: del 2008, 2009, 2010 i
2011. Avui es presenta en
sessió única al Teatre Mu-
nicipal de Girona (21 h).

Larbi assegura (a través
d’una conferència telefò-
nica perquè està aquests
dies coreografiant, altre
cop, a la Xina) que són
quatre peces de diferent
arrencada. Cada duet res-
pon a un concepte: la rela-
ció entre l’Est i l’Oest; la di-
cotomia entre el cor d’es-
perit i la foscor d’ànima; el

conflicte d’Adam i Eva, de
l’home i la dona; i, la quar-
ta peça, que “és la més har-
mònica (és molt sensual i
sexual i alhora molt inno-
cent) en la qual un explora
el cos de l’altre.”

Tots els duets els inter-
preten un home i una do-
na. No actua Cherkaoui,
que, cada cop més treballa
per a altres ballarins par-
tint del material que po-
den aportar: en aquests
casos “parteixo d’un mate-
rial molt específic”.  La
música reflecteix una
mixtura de procedències.

Clemente i família
També avui s’estrena la
comèdia Consell familiar
(La Planeta, 21 h), un text
de Cristina Clemente diri-
git per Jordi Casanovas.
En escena, una família
aparentment exemplar i
pacífica, que decideix tot
el que afecta el grup en as-
semblees setmanals. El
conflicte es genera quan la
petita de la casa reclama
un nou sistema d’organit-
zació. Aquesta comèdia fa-
rà estada a Barcelona del
dijous al 4 de gener. ■

Evolució
del duet de
Sidi Larbi
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‘4D’ ajunta a
Temporada Alta
quatre duets, creats
del 2008 al 2011

Un detall d’una de les coreogirafies de Sidi Larbi
Cherkaoui ■ KOEN BROOS

El nou format de l’oferta
d’hivern del Primavera
Sound, el Touring Party,
s’estrena avui a Barcelona
amb les actuacions de nou

bandes, que desfilaran pel
Barts i l’Apolo abans de re-
córrer onze ciutats de l’Es-
tat més, a més de Londres
i Bordeus.

El festival, relleu natu-
ral del Primavera Club,
permetrà al festival fer
lluir els artistes del seu re-
centment creat segell dis-
cogràfic. Refree, en aquest
sentit, presentarà Nova
creu alta; la mataronina

Free Fall Band estrenarà
l’EP de versions de The
Strokes, Violent Femmes,
New Order, Booker T. &
The Mg’s i Jonathan Ri-
chman, i els lisboetes Paus
avançaran temes del seu
segon treball. El Touring
Party es completa amb
Standstill i Lee Ranaldo,
integrant de Sonic Youth,
que presentarà un disc
gravat amb Refree. ■

El Primavera torna als clubs
Lee Ranaldo, Refree i
Standstill actuen en
el primer Primavera
Touring Party, avui
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Refree presenta ‘Nova creu
alta’ al Barts ■ A. AGUILERA


