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Recomanem...
Passeig per les galeries
per J. Á. M.

L
a programació del Tempo-
rada Alta de Girona ens
presenta aquest cap de

setmana una allau d’espectacles
de dansa contemporània de la
mà dels creadors més interes-
sants i obsessius del panorama
internacional. De totes les pro-
postes destaquen Attends, At-
teds, Attends... (Pour mon père)
un solo del provocador i revolu-
cionari de l’escena, el belga Jan
Fabre. La seva coreografia, inter-
pretada per Cédric Charron, no
s’ha de pretendre entendre,
únicament sentir. El públic ha
d’optar per ser víctima de l’im-
pacte visual de les seves imatges.
Pervers i intel·ligent, Fabre juga
amb l’espectador, combinant
horror i plaer, en aquesta peça
dedicada al seu pare. Serà inte-
ressant comprovar si té connota-
cions similars amb Vader (Pare),
de la Companyia Peeping Tom i
que es va convertir en el millor
espectacle de dansa del Festival
Grec 2014 de Barcelona.

L’altra perla d’aquest cap de
setmana és l’espectacle Fla.Co.
Men, a càrrec d’Israel Galván. En
aquesta ocasió el seu flamenc
urbà, salvatge i avantguardista
estableix un apassionant diàleg
amb la música. Més enllà que es
tracti de cant, guitarra, vent o
percussió, la clau rau en com

aquests elements s’integren i des-
integren en el discurs i en el per-
manent joc que el seu ball manté
ambells.Fla.Co.Mendestil·la gau-
di i llibertat.

Aquesta sèrie d’espectacles
començaran demà divendres
amb Sense ball no hi ha paradís
(La meva història de la dansa),
peça protagonitzada pel jove ba-
llarí i coreògraf català Pere Fau-
ra, que presenta un espectacle

format per quatre coreografies:
La mort del cigne de Maia Plis-
sétskaia; Singing in the rain, el
solo deGeneKelly;You should be
dancing, de Saturday night fever,
ballat per John Travolta, i Fase,
d’Anne Teresa de Keersmaeker i
Michele Anne deMey, de la com-
panyia Rosas. Un divertit i esti-
mulant joc postmodern d’aquest
creador sorgit de l’Institut del
Teatre de Barcelona i graduat a
la School for New Dance Deve-
lopment d’Amsterdam. El grup
El Conde de Torrefiel —projecte
de Pablo Gisbert i Tanya Beye-
ler— presenta, sota el suggestiu

títol de La chica de la agencia de
viajes nos dijo que había una pis-
cina en el apartamento, una peça
en què la dansa i la paraula s’en-
tronquen en una lluminosa me-
tàfora sobre el poder de la intel·-
ligència en la societat actual. Tot
això macerat amb un humor
ben corrosiu.

El Temporada Alta també ens
brinda de nou l’oportunitat de
veureRússia, la poètica coreogra-
fia de Marcos Morau per a la se-
va companyia La Veronal.
Aquest coreògraf valencià, obses-
sionat per la geografia, convida
el públic en aquesta obra a realit-

zar un bell i cruel viatge, esqui-
txat de bon ball, cap al llac Bai-
kal, escenari de les pors i passi-
ons dels seus vuit protagonistes.
Tanca aquest cicle d’actuacions
Saba, de la coreògrafa Lali Aygua-
dé, que tradueix en ball els ver-
sos d’AntoniMachado, iAccumu-
lating + Tarannà, una minimalis-
ta peça d’Aimar Pérez Galí i Ma-
ría Campos Arroyo.

Obsessions
de la dansa actual

Divendres 21
Iván Ferreiro. Sempre afectat i
sentimental, el gallec tanca gira
de Historia y cronología del
mundo amb un concert especial
a la ciutat on el va gravar. Apolo.
20.30 (28 euros).

The Gramophomne Allstars
Big Band. Una banda ara amplia-
da a big band que repassa el
llegat de la música jamaicana i
del soul i el rhythm and blues.
Apolo. 21.00 (14 euros).

Xavier Baró. El trobador d’Alma-
celles presenta en format duet
(guitarres, arpa, mandolina i

percussió) el seu darrer treball
sobre un món injust. Espai País
Valencià. 21.30 (6 euros).

Dissabte 22
Lenacay. Un dels projectes sor-
gits de les cendres d’Ojos de
Brujo. Flamenc ortodox
empaquetat en dos discos, el
segon dels quals, Yerel, es
presenta en aquest concert. La
Capsa. 22.30 (gratuït).

Nawja. Presentació del desè disc
de Nawja, una col·lecció de
cançons orientades a la pista de
ball. Rzazz Club. 01.00 (17
euros).

Diumenge 23
The Drums. El duo de Brooklyn,
un cop superada la sorpresa de
la seva irrupció a l’escena
musical, presenta tercer disc,
Encyclopedia. 21.30 (25 euros).

Michael Schenker. Un històric
del hard rock i del heavy que ha
deixat empremta en bandes com
UFO i Scorpions arriba amb el
seu nou projecte. Razzmatazz 1
20.00 (30 euros).

Dilluns 24
Ed Sheeran. Del no res al tot en
poc més d’un parell d’anys. Ed
Sheeran és un músic amable,

versàtil i força comercial que viu
a les llistes d’èxit. Sant Jordi
Club. 19.30 (35 euros).

Dimarts 25
St Vincent. Admiradora de Kate
Bush, a qui deu molts trets
estilístics i d’estil escènic, St
Vincent és l’estrella d’un cartell
on també brilla la vigatana Núria
Graham. Apolo. 20.00 (28 euros).

Paco Ibáñez. Clàssic entre els
clàssics, el nostre home de
negre presenta Vivencias, un
passeig per les cançons que més
l’han marcat. Teatre Nacional.
20.00 (40 euros).

TEATRE / Giulio Cesare
per J. A.

Concerts

TEMPORADA ALTA
Dansa
Del 21 al 23 de novembre
www.temporada-alta.net

Jan Fabre, Israel Galván
i Pere Faura, entre els
ballarins que actuen
al Temporada Alta

JUSTINE
Marquès de Sade
Proa
454 pàgines. 19,90 euros

L’ESCALA DE CARGOL
Màrius Sampere
Viena
102 pàgines. 14 euros

LA REVOLUCIÓ ÈTICA
Francesc Torralba
Ara
202 pàgines. 17,90 euros

EL TIÓ AL PAÍS DELS CONTES
Vivim del Cuentu
Baula
30 pàgines. 6,25 euros

En aquesta esplendorosa setmana
al Temporada Alta (Setmana de
Creació Contemporània) que ens
porta Jan Fabre (vegeu a sota),
arriba un altre gran de l’escena eu-
ropea, Romeo Castellucci, amb
una personalíssima versió del Juli
Cèsar de Shakespeare, en realitat
una performance que reinterpreta
de manera extrema el monòleg de
Marc Antoni després de l’assassi-
nat de Cèsar. Giulio Cesare, pezzi
staccati, dissabte i diumenge a l’es-
glésia de Sant Domènec de Girona.

Cédric Charron executa el solo de Jan Fabre, un provocador de l’escena.

Assistirà aquí el
lector a la com-
pleta degrada-
ció moral de la
pobra Justine,
paradigma de
la virtut, que va
caient en mans
de llibertins
que li faran,

sexualment, de tots colors. I, a so-
bre, en el debat ètic i moral, també
la derrotaran fàcilment. Un clàssic
de la novel·la pornogràfica de 1791,
que va acabar portant l’autor a la
presó. L’edició conté gravats del
XVIII.

L ’ ins t igador
d’aquesta bona
iniciativa, Jau-
me Sayrach, fa
que “l’home
bonhomiós ,
cordial i tran-
quil” que és el
poeta expliqui

els seus versos “enfadats amb el
món”. Li fa fer a partir d’un seguit
de temes (infantesa, fotografia, pri-
me amor, malaltia..) on Sampere
explica la seva biografia i tradueix
els seus versos, que van tot seguit.
Això: pujar i baixar esglaons de
l’ànima de l’escriptor.

Aprofitar la cri-
si per fer emer-
gir valors i mo-
dels de relació
que no passin
per l’enveja, la
cobdícia, la su-
pèrbia... “El crit
a favor de l’em-
patia i la miseri-

còrdia s’ha fet més intens avui que
mai”, defensa el doctor en Filosofia
i Teologia, que també està perquè
cadascú practiqui, en el seu entorn
més proper, una conducta ètica...
que la política i la corrupció actual
semblen demanar a crits.

El grup de
contacon-
tes Vivim
del Cuen-
tu signa
aques t a
o r i g i n a l
història ,

on el cagatió es creua a les planes
amb el flautista d’Hamelín, Blanca-
neu i els set nans, la Ventafocs...
Amb il·lustracions d’Albert Vitó, el
secret és a la col·lecció, Contes
Desexplicats, on els clàssics de la
literatura infantil i juvenil estan ben
de cap per avall.

Hi ha una mena de reticència a
l’hora d’accedir a l’interior d’una
galeria d’art si no es té la
intenció d’adquirir una obra. Per
posar fi a aquesta sensació, la
Fundació Antoni Tàpies impulsa
una visita guiada a càrrec de Síl-
via Burjachs per les galeries
d’art de l’Eixample, epicentre del
galerisme barceloní. (Divendres
21, 17 h. Places limitades.
reserves@ftapies.cm)

Carmen del Val

Novetats


