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Recomanem...
MÚSICA I SÚPER 8
per Luis Hidalgo

L
a cirereta de les diferents
activitats que al voltant
de la companyia de dansa

contemporàniaMal Pelo han tin-
gut lloc aquests dies a Barcelona
és la presentació, aquesta nit al
Mercat de les Flors, de l’últim tre-
ball d’aquesta emblemàtica for-
mació, titulat L’esperança de vi-
da d’una llebre, obra que signen
MariaMuñoz i Pep Ramis, direc-
tors del grup, juntament amb els
seus ballarins. El públic que acu-
deixi alMercat es trobarà davant
d’un poema escènic a partir de
textos d’Enri De Luca, Mal Pelo i
María Zambrano. “És una peça
molt estimulant que proposa
una mirada particular sobre la
relació d’un home caçador amb
el seu territori i amb la seva pre-
sa, en aquest cas un isard, cap
d’un ramat”, afirma el director
de Mal Pelo, que afegeix: “Jo sóc
el vell caçador, un paper molt a
la meva mida, i mantinc una in-
tensa relació amb lameva presa;
els dos som vells, els dos vivim
en soledat, els dos ens necessi-
tem i els dos ens respectem”.

Com és habitual a Mal Pelo,
l’escenografia i la música són
part vital dels seus muntatges.
“L’espai sonor és molt suggeri-
dor”, explica Ramis, i prosse-
gueix: “Creat per Fany Tholloto
amb la col·laboració de la compo-
sitora i cantant tunisianaAlia Se-

llami i la cantant valencianaQui-
tèria Muñoz, és manipulat en di-
recte, creant bells passatges so-
nors”. L’acció transcorre en un
bosc format per 40 arbres suspe-
sos. “Construït amb la complici-
tat de tots els intèrprets i amb
l’encertada il·luminació d’Au-
gust Viladomat, es creen miste-
riosos paisatges entre ombres i
clarianes, que conviden l’especta-
dor a reflexionar sobre el temps i
la memòria”.

Aquests dies també s’ha pre-
sentat un llibre sobre la compa-

nyia, Swimmings Horses, i la set-
mana que ve s’estrena una pel·lí-
cula, realitzada per Núria Font
ambel títolPeus a terra, cosa que
sembla insòlita en uns moments
en què la crisi econòmica ha cas-
tigat amb força el món de la cul-
tura, i concretament els grups de
dansa. Això porta a preguntar-
nos quin és el secret deMal Pelo.
Per Ramis, “el secret és la passió
conjunta de l’equip. Treure estí-
mul passional sigui com sigui és
el que ens permet tenir conti-

nuïtat i coherència artística. Som
un equip de ballarins,músics, es-
criptors, escenògrafs i tècnics
que treballem moltes hores i co-
brem poc. Una passió abassega-
dora per la nostra feina és el se-
cret deMal Pelo”. I afegeixMaría
Muñoz, codirectora de la compa-
nyia: “Crec que un altre dels se-
crets és viure fora de Barcelona;
des d’un poble com Celrà veiem
les coses amb distància i podem
treballar amb més tranquil·litat.
També hi ajuda que actuem bas-

tant a l’estranger; els agrada el
nostre producte i establim rela-
cions profitoses per al grup. Per
exemple, a París tenim molt
d’èxit. Ara estem preparant un
duo que ballarem Pep i jo al
Théâtre de la Ville”.

El secret
de Mal Pelo

Dijous 30
Dani Nel·lo. El saxofonista ofe-
reix un repertori sota
l’advocació de King Curtis
encapçalant el seu quintet de
jazz. Jamboree, 20.00 i 22.00
(12 euros).

Supersubmarina. La banda an-
dalusa ofereix un concert
especial on tocarà tots els seus
grans èxits en una actuació
pensada per a fans. Razzmatazz,
20.00 (18 euros).

Adamo. Hi ha artistes que són
una època en si mateixos, més

enllà de tot i de tothom. Per
això Adamo és un d’aquests
artistes que mai passen
d’època. Palau de la Música,
21.00 (18 euros).

Diversos artistes. Homenatge
al general Moragues. Dins les
celebracions del Tricentenari,
el grup Mesclat servirà de
base perquè una vintena de
veus se sumin en un
homenatge de record.
L’Auditori, 21.00 (6 euros).

Divendres 31
Basia Bulat. Des del seu pri-

mer àlbum, Oh my Darling,
fins al tercer, Tall Tall
Shadow, un camí marcat per
la qualitat de les
composicions i per una veu
extraordinària. Apolo 2, 20.30
(18 euros).

Diumenge 2
Manel. El grup més popular de
l’escena catalana torna amb el
xou que ja havia presentat en
l’inici de la temporada
d’Atletes baixin de l’escenari.
Més rodat i rodó, si és
possible. L’Auditori, 20.00 (18
euros).

Dimarts 4
Slim Cessna’s Auto. Veterana
banda amb una discografia
consagrada al rock, el country i
el blues i que manté un directe
insuperable. Sidecar, 21.00 (15
euros).

Dimecres 5
Izah. Nova proposta dins un
àmbit poc freqüentat a
Espanya: el rhythm and blues
més setinat i el soul. Izah,
espanyola nascuda a
Manchester, presenta el seu
debut, Izahblues. Jamboree,
20.00 i 22.00 (8 euros).

JAZZ / MICHEL BUBLÉ
per L. H.

Concerts

L’ESPERANÇA DE VIDA
D’UNA LLEBRE
Mercat de les Flors, Barcelona
Del 30 de gener al 2 de febrer i
del 5 al 9 de febrer

La companyia balla al
Mercat de les Flors
‘L’esperança de vida
d’una llebre’

Pocs policies
(i persones)
tenen la capa-
citat d’enten-
dre les misè-
ries que con-
formen l’àni-
ma humana
com el comis-

sari Ricciardi, el de la tortuosa
capacitat de sentir, fins i tot, el
darrer pensament dels morts.
No hi ha treva ni per Nadal,
quan en la mísera Nàpols són
assassinats brutalment el cap
de la milícia feixista del port i la
seva dona. Cinquena entrena.

EL NADAL DEL
COMISSARI RICCIARDI
Maurizio de Giovanni
La Campana
360 pàgines. 19 euros

QUAN ELS COLOMS
VAN DESAPARÈIXER
Sofi Oksanen
RBA
336 pàgines. 19 euros

TEATRE
Salvador Espriu
Labutxaca
162 pàgines. 12,95 euros

JO SÓC LA MALALA
Malala Yousafzai
Alianza
358 pàgines. 18 euros

Michel Bublé sembla nascut fora
del seu temps. Cantant amb bones
prestacions, els seus espectacles te-
nen un dinamisme entretingut i
obert a tots. Això i el seu particular
to jazzy el situen en l’actualitat, però
el seu repertori mira enrere, no tant
amb nostàlgia com per fer vigents
les grans èpoques dels cantants im-
maculats. Ara arriba a Barcelona
per presentar To Be Loved, disc on
versiona records i aromes d’altres
èpoques. Palau Sant Jordi. Dia 30.
20.15 hores (entre 35 i 135 euros).

Una imatge del nou espectacle de Mal Pelo.

L’ocupació pels
nazis i després
pels russos va
destrossar no
sols físicament
sinó moral la
població d’Estò-
nia. Amb tanta
intenció com
amarga sensibi-

litat i capacitat narrativa, la jove fi-
nesa repeteix l’atmosfera de la cele-
brada Purga, ara a partir de la vida
de tres personatges, un dels quals
s’inspira en el militar estonià Edgar
Meos, personatge real que espià
per a cinc bàndols.

Una de les mi-
llors herències
que ha deixat
l’Any Espriu és
l’edició definiti-
va de textos de
l’autor en for-
mat econòmic
i, per tal que
arribin al gran

públic, sense l’aparell de notes,
però, això sí, amb clarividents intro-
duccions. Aquí, i de la mà de l’ex-
pert Enric Gallén, van les tres grans
peces teatrals d’Espriu: Antígona,
Primera història d’Esther i Una al-
tra Fedra, si us plau. Gran llibre,
doncs.

Malala és una
nena diferent:
als 11 anys, en
un poble re-
mot del Pakis-
tan, ja llegia
Una breu
història del
temps, de Ste-

phen Hawking. I també se’n va sor-
tir d’un tret al cap disparat a boca
de canó per un talibà per defensar
el dret a l’educació de les nenes.
Avui, i després d’un ja mític discurs
a les Nacions Unides, és tot un sím-
bol mundial, amb una vida frapant
que explica ella mateixa.

Spazfrika Ehd (bateria de Za!),
Joan Colomo, Internet 2 i Sara
Fontán posen avui en directe
(21 hores) a la Sala Apolo la
banda sonora a un film obtin-
gut després que Miguel Ángel
Blancas, guionista i cantant de
Manos de Topo, hagi remuntat
fragments de més de 100 grava-
cions domèstiques en súper 8
que anà trobant als Encants. No
és això una ficció de felicitat?

Carmen del Val

Novetats


