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espectaclesicult
DIVENDRES

26 DE SETEMBRE DEL 200870 el Periódico

n 3 minutse

«M’agraden els errors»

33 Philippe Decouflé.

Philippe Decouflé

El prestigiós creador francès torna
al TNC amb Sombreros, un màgic
muntatge de dansa, vídeo i jocs
d’ombres. Fins diumenge.

Coreògraf i ballarí

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

–Descrigui Sombreros.
–És un muntatge molt visual i gràfic.
Molt bonic. Hi ha dansa, joc, moltes
imatges i textos que embasten un
discurs entre poètic i còmic. És com
una pintura abstracta.

–¿Amb pinzellades còmiques?
–Sí, jo detesto avorrir-me veient un
espectacle. El meu paper és fer so-
miar la gent. De petit volia ser pallas-
so, una magnífica professió. Tinc
una responsabilitat creativa: que la
gent rigui. Això és sa.

–Es va formar com a clown amb el
gran Marcel Marceau. ¿Hi ha alguna
cosa del mim a les seves obres?
– El mim ha mort. Hi ha moviments
de mímica en el hip hop, però en si
mateix ha mort. La televisió ha ma-
tat moltes coses.

–¿La fusió multimèdia és el present

i el futur de la dansa?
–Per mi és la tendència natural.
M’agrada fusionar el moviment amb
el decorat, la música, el vídeo... Hi
ha excepcions ; jo adoro Pina
Bausch, per exemple, però l’evolució
ens porta a barrejar totes les arts i
les noves tecnologies.

–¿A Sombreros les utilitza per jugar
amb les ombres?

–Sí, em fascinen des de petit. M’en-
canten l’inici i el final del dia quan
les ombres s’allarguen i dibuixen
formes misterioses. Et permeten ju-
gar amb el que és verdader i fals;
mai saps on comença una cosa o l’al-
tra. També hi incloc imatges de la
pel.lícula Amanecer, de Murnau; en el
cinema expressionista hi ha moltes
ombres.

–La música és de Brian Eno.
–És el compositor més ràpid que he
conegut. I, a més, és molt simpàtic.
La música és el que a mi m’inspira
més, després dels somnis.

–¿En quins somnis està ara?
–Preparo un xou per al Cirque du
Soleil, un altre per a un cabaret de
París amb noies seminues...

–Vostè es va encarregar de les ce-
rimònies dels Jocs Olímpics d’Al-
bertville, ¿què li han semblat les de
la Xina?
–Impressionants. Però el conjunt,
tot tan gran i perfecte, em feia por.
Hi havia alguna cosa que em moles-
tava perquè era massa perfecte. A mi
m’agraden els errors, quan una cosa
no funciona del tot. Però era in-
creïble la sincronització entre milers
d’artistes. Em van dir que van estar
vivint un any en un soterrani cons-
truït sota l’estadi. H

temsí

Baixauli i Chirbes, premis Qwerty
LLIBRES 3 El programa de llibres de BTV, Qwerty, va entregar ahir els seus
premis literaris anuals. El jurat ha seleccionat les 24 obres i iniciatives més
destacades de l’últim any, entre les quals hi ha L’Home manuscrit, de Manuel
Baixauli (millor llibre de narrativa en català), Crematorio, de Rafael Chirbes
(castellà), Vida i destí, de Vassili Grossman (narrativa estrangera), Fun home,
d’Alison Bechdel (novel.la gràfica), Els homes que no estimaven les dones, de
Stieg Larsson (novel.la negra), i El celler, de Noah Gordon (best-seller).

Al Pacino obrirà a
l’octubre el festival
de cine de Roma
CINE 3 Al Pacino serà l’estrella
convidada que inaugurarà la sego-
na edició del Festival Internacional
de Cine de Roma, que se celebrarà
del 22 al 31 d’octubre. L’actor d’El
Padrí i Esencia de mujer –un dels he-
rois del Hollywood dels anys 60–
compartirà protagonisme a Roma
amb el director Olivier Assayas,
considerat l’hereu de Truffaut. El
festival acollirà la presentació del
documental espanyol El último tru-
co, dedicat al director artístic Emi-
lio Ruiz del Río.

‘El crit’ va estar ocult en una taula
ART 3 Pâl Enger, un dels lladres d’El crit, va assegurar ahir que el quadro
d’Edvard Munch va estar amagat a casa seva, a dins d’una taula on la seva
família berenava cada tarda. En una confessió manuscrita, el lladre –que
va robar l’obra el 2004– va assegurar que el divertia saber que mentre la
policia noruega buscava el llenç, era en un saló on els seus oncles i la seva
mare prenien «cafè i pastís cada dia».


