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Els morts van complint anys
i així neixen espectacles

Després de la preestrena a Binissalem, Imitació del foc arriba al teatre
Principal de Palma. KOEN BROOS

‘Imitació del foc’
TEATRE PRINCIPAL DE PALMA
24 de novembre

J. A. MENDIOLA

D
esprés d’una preestrena
a Binissalem i una peti-
ta tournée per Madrid i
Frankfurt, Imitació del
foc arriba al teatre Prin-

cipal. Qualsevol pot pensar que es-
tam davant un altre homenatge a
Bartomeu Rosselló-Pòrcel en el
centenari del seu naixement, però
no és un homenatge qualsevol. El
meu dubte és saber si sense cente-
nari hi hauria hagut funció, i em te-
mo que no. Tanta sort que els morts
continuen complint anys i així han
nascut una sèrie d’espectacles a re-
cer del centenari. Al que ens ocupa,
que no és una lectura de poemes o
una obra de teatre convencional,
signen la dramatúrgia Josep R. Cer-
dà i Mar Pla, els recita Miquel A.
Torrens i els balla contemporània-
ment Aina Pascual Silva, amb músi-
ca original de Jaume Manresa, filò-
leg i músic, no sé si per aquest ordre.
La música i la seva cosina germana,
la poesia, conviuen amb la millor de
les harmonies; per tant, no és una
idea extremadament original,
aquest casori, però afegint-hi dansa
contemporània la cosa ja puja un
parell gros d’escalons, i de risc. Risc
que augmenta si explicam que la
música de Jaume Manresa no és un
acompanyament a l’ús, lleuger, plà-
cid, ornamental, sinó que també el
converteix en un element dramàtic
important. Si cada poema té un rit-

Crítica
me diferent, el músic hi ha posat el
que correspon a cadascun. No tan
sols hi ha afegit poesia, originalitat,
gràcia o força segons requereixi ca-
da moment. Per tant, una feina
d’allò més acurada i adequada, pre-
cisa, suggerent.

Gestació
Interessant, molt interessant, ha
d’haver estat la gestació d’aquest es-
pectacle. Per una banda, la drama-
tització dels poemes de Rosselló-
Pòrcel, dels quals Miquel A. Torrens
fa una lectura molt viva, acompa-
nyat en tot moment pels movi-
ments sorgits des de la música per
Aina Pascual Silva. Per tant, un rep-
te no gens fàcil, ans al contrari: com-
binar les tres disciplines de mane-
ra que totes expressin en cada mo-
ment el mateix, és a dir, el que ex-
pressen els poemes de Bartomeu
Rosselló-Pòrcel, la majoria de cops
en viu, altres en off, amb la ballarina
al costat o contorsionant-se per so-
bre les paraules, o explicant l’Auca
dedicada a Gafim dibuixant-la amb
un guix sobre el terra. Ni un mo-
ment que no sigui deliciós, viu, pu-
nyent, valent. La tria ha estat cur-
ta: clar que hi ha d’haver la Història
d’un soldat o En la meva mort o A
Mallorca, durant la guerra civil, pe-
rò alguns més que gairebé es poden
triar a l’atzar s’haurien agraït. L’es-
pectacle dura poc més de mitja ho-
ra i em va semblar poc, molt poc.
Hauria volgut sentir més, veure
més, dins el mateix context, amb la
mateixa atmosfera, i segur que tam-
poc no m’hauria cansat.

PS: Senyores i senyors del Prin-
cipal, diumenge a les nou del ves-
pre no és una bona hora per pro-
gramar teatre.e

Els Monty Python venen
les entrades en 43 segons
Les entrades per al retorn dels Monty Python
s’han esgotat en 43,5 segons. Després de 30
anys d’absència, el mític grup anuncià que l’1
de juliol oferirà un espectacle a l’O2 Arena,
amb capacitat per a 20.000 espectadors. El
promotor de l’espectacle, AEG Live, ha anun-
ciat quatre dates més per al 2, 3, 4 i 5 de juliol.

El fill d’Agustí Centelles
dóna 13 fotos a Saragossa
El fill d’Agustí Centelles, Octavi Centelles, ha
donat a la Universitat de Saragossa tretze fo-
tografies del seu pare. Entre les imatges, des-
taquen les captades al front d’Aragó, un retrat
d’Andreu Nin i una altra dels refugiats. Les
imatges formaven part d’una exposició que
actualment es pot veure a la universitat.

manent en la comunitat, en la socie-
tat”. Des de molt jove li van oferir
projectes: “És un camí que he anat
seguit paral·lelament i ara m’és im-
possible no tenir-lo. M’agrada la re-
lació amb la natura, amb l’arquitec-
tura, amb el món polític i el món pri-
vat, amb els quals has de dialogar per
fer un projecte. Formen un tot que
he desenvolupat i he fet créixer”,
conclou l’artista.e

urbà. “Cada escultura té una vida
pròpia. L’última que he fet, a Calga-
ry, és un cap de nena fet amb malla
transparent. La gent pot entrar-hi
i pots veure la geografia d’un cap des
de l’interior. Veus tota la ciutat des
de la pròpia cara de la persona”.

Sobre el pes de l’art públic en la
seva carrera, Plensa afirma que “ha
sigut un creixement natural i espon-
tani, potser per aquest interès per-

Espiritual
Busca crear
moments
de pau enmig
del brogit
de les ciutats
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