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Skrillex, el fenomen de
l’electrònica, a Barcelona
El Sónar organitza Skrillex takes over Barce-
lona, quatre nits de marató electrònica prota-
gonitzades per l’artista nord-americà Skri-
llex, una de les atraccions de l’edició 2013 del
festival i un fenomen internacional. Skrillex
actuarà al Moog, a Razzmatazz, al BeCool i al
Ker Club del 26 de febrer a l’1 de març.

El nou llibre de Murakami
bat rècords al Japó
El noi sense color i els seus anys de pelegrinat-
ge, la nova novel·la de Haruki Murakami, és
el llibre més venut al Japó el 2013, segons l’in-
forme d’Oricon. L’obra, que ha venut 985.000
exemplars, ja havia batut quinze dies abans
de sortir al mercat el rècord de reserves per
internet de l’escriptor japonès.

Albert Vidal,
retrat d’un artista

únic i singular

SANTI FONDEVILA

Albert Vidal és un artista singular.
Impressiona el seu control del cos.
La força de la seva mirada, entre be-
nèfica i malèfica. Tot el seu itinera-
ri està marcat per la gosadia, el risc
del desconegut i la recerca artística
sense concessions a l’èxit, a l’aplau-
diment, a l’autocomplaença. Les se-
ves troballes són part del camí i
componen una aventura vital im-
pulsada pel compromís i res més.
Dissabte passat l’Institut del Teatre
de Vic va inaugurar la càtedra Xavi-
er Fàbregas –crític, assagista i un
dels homes de teatre bàsics del nos-
tre país– amb una conferència es-
pectacle de Vidal titulada La vida
sagrada de l’actor. Tot un itinerari.

● ADN de bufó. Vidal és un explo-
rador i investigador que inicia un
camí des de la plena consciència i
coneixement del cos com a eina de
l’actor. Un camí, conduït per la intu-
ïció i una curiositat personal i extra-
ordinària, distintiu d’unes arts es-
cèniques que als 80 van trencar tots
els motlles formals i conceptuals. El
territori de Vidal és la perfomance
però les accions del seu teatre estan
imbuïdes d’un joc espiritual alhora
teatral i humanístic sense oblidar
mai que el seu ADN és el del bufó.

● Tranformador. Vidal va estudi-
ar la mirada de l’espectador des de
l’estaticisme de L’aperitiu, que
aprofundiria a Exposició viva de 40
personatges, fins a L’home urbà, mi-
rall reflexiu sobre la nostra natura-
lesa. No va ser gratuït que s’enterrés
sota una pila de terra a Hellín envol-
tat de tambors perquè Alma de ser-
piente és el pas lògic cap a la profun-
ditat del que no és visible i l’inici
d’una descoberta del que després
anomenaria art tel·lúric. Amb Vidal,
com en l’art contemporani, és ne-
cessària una visió de conjunt per ar-
ribar endins de les seves propostes,
que aïllades poden semblar foc
d’encenalls. Vidal és un creador que
forma l’autèntic planter del que és
i serà l’art, entès com a eina trans-
formadora, amb eficàcia social, cul-
tural i, òbviament, artística no no-
més per a l’autor/intèrpret sinó
també per a l’espectador, sovint
partícip de l’esdeveniment. e

El traspunt

Els Propeller contagien
Shakespeare de Nadal

LAURA SERRA

BARCELONA. Les primeres vegades
que la companyia anglesa Propeller
Theater trepitjava sòl català, al fes-
tival Temporada Alta de Girona el
2005, era una notícia recurrent una
de les seves singularitats més evi-
dents: són una companyia única-
ment d’homes defensant les grans
obres de Shakespeare. Però el trans-
vestisme –d’altra banda, habitual en
el teatre elisabetià per la prohibició
a les dones d’actuar– ha passat a ser
una simple anècdota simpàtica, ara
que la companyia dirigida per Ed-
ward Hall ja torna per sisena vega-
da al festival gironí. El públic vol
veure simplement la nova obra dels
Propeller, una de les millors compa-
nyies i més originals a l’hora de po-
sar en escena les comèdies, drames i
tragèdies de Shakespeare amb abso-
luta fidelitat al text, un explosiu llen-
guatge multidisciplinari –els matei-
xos músics canten, ballen, actuen i
toquen– i estètica contemporània.

Després de Conte d’hivern,
L’amansiment de la fera, Ricard III,
Enric V i Nit de Reis, aquest any to-
ca una comèdia: Somni d’una nit
d’estiu. I l’expectativa és elevada
perquè el festival Temporada Alta
n’ha programat quatre funcions al
Teatre Municipal, d’avui a diven-
dres, més que cap altre espectacle
nacional o internacional.

La companyia s’està preparant
per estrenar l’any 2015 el que ano-
menen Total Rose Rage, una mara-
tó de dos dies en què interpretaran
les cinc obres de l’època Tudor de
Shakespeare. Fins llavors, i per de-
manda de deu teatres anglesos, han
aprofitat per recuperar dues obres
que ja havien muntat anteriorment,
La comèdia dels errors i aquest Som-
ni d’una nit d’estiu, estrenat el 2003.

El director Edward Hall i l’es-
cenògraf Michael Pavelka han si-
tuat la comèdia en unes golfes rò-
negues i imaginàries. Tots els
protagonistes van vestits amb un
pijama blanc d’aire antic, sobre el
qual construeixen els personat-
ges amb petits objectes (una con-
quilla, una faldilla, un barret).
Comença l’obra amb música de
bressol tocada per un xilòfon i, a
mesura que avança, sonen har-
mòniques i peces simfòniques.
Tots els actors fan de gran cor
shakespearià –a les seves files no
hi ha cap celebrity que destaqui,
és una altra de les seves normes–
per explicar la història dels qua-
tre amants que veuen confosos
els seus sentiments en un bosc
ple de fades, encanteris i éssers
màgics com en Puck.

Una nit d’estiu en ple hivern
“Somni d’una nit d’estiu és una
gran obra per fer a l’hivern –afir-
ma l’actor que interpreta Helena,
Dan Wheeler–. És l’obra més mà-
gica de Shakpespeare, té aquesta
mena de màgia nadalenca, plena
de trucs i sorpreses”. A més, el
dramaturg anglès tenia ben po-
ques manies a l’hora d’estirar el
temps a favor seu: en una escena
de l’obra es diu que passa l’1 de
maig, en una altra que és a l’hi-
vern i al títol és estiu. “L’únic que
està fixat és la llengua, la rima, és
l’únic que hi ha del cert. Tota
l’obra gira precisament al voltant
de què és la realitat i què un en-
canteri”, afirma Joseph Chance,
en Puck. “La feina la fa l’especta-
dor, nosaltres només l’ajudem a
activar-li la imaginació –afegeix
Wheeler–. Al final, tot consisteix
a acceptar que les fades existeixen
i que la màgia succeeix”.e

Els catorze actors homes de la companyia interpreten tots els
personatges de la comèdia i fins i tot també la música. DOMINIC CLEMENCE

aborda esdeveniments com la ce-
lebració de les victòries del Bar-
ça i el Sónar, i les fotografies d’es-
cena amb els treballs de Jordi Co-
trina, Jorge Ribalta, Roc Herms
i Ros Ribas, el fotògraf de les
obres del Teatre Lliure.

El ‘vector barceloní’
“Hem volgut parlar més d’un vec-
tor barceloní que d’una idea tan-
cada de la identitat visual barce-
lonina, perquè creiem que aquest
vector ha de tenir en compte to-
tes les contradiccions i totes les
ambigüitats que formen la ciutat.
Vivim en una de les ciutats més
denses d’Europa, amb un gran ni-
vell de trànsit humà i social, des
de la immigració fins als milions
de turistes que visiten la ciutat, i
tot això influeix en com es cons-
trueix la ciutat i com es projecta
o es genera una idea del que és
mitjançant les seves imatges”, va
dir Brahim.

A més del vessant documental
de la fotografia, els comissaris
també s’han endinsat en l’ús que
els artistes contemporanis –Car-
les Congost, Mabel Palacín, Eulà-
lia Valldosera i Joan Morey– fan
de la fotografia. La mostra es clou
amb un àmbit dedicat a la foto-
grafia de moda, publicitària i
d’arquitectura per representar
els usos socials de la fotografia.

Els comissaris han inclòs tam-
bé diversos reportatges de Kim
Manresa, Fernando Moleres i
Bernat Armangué fets a Sierra
Leone, el Txad i Palestina per
mostrar “la imatge intangible de
la ciutat i com la seva imatge pú-
blica es relaciona amb un context
barceloní”, va subratllar Brahim.

Per bastir el discurs de l’expo-
sició, els dos comissaris han
comptat amb l’assessorament
d’un comitè d’experts format per
David Balsells, cap del departa-
ment de fotografia del MNAC;
Pepe Font de Mora, director ar-
tístic de la Fundació Foto Colec-
tania, i l’historiador de la foto-
grafia i comissari d’exposicions
Juan Naranjo.e
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01. Samuel
Aranda mirant
les seves obres.
XAVIER BERTRAL 02.
De pedra, de
Secanella. 03.
Connectats a la
vida, de
Soriano.
04. Esperant
justícia, de
Moreles.
05. Bellvitge,
1970, d’Elvira.
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