
COMPRAR I BEURE
Gastrobar Basílico

per A. L.

MÚSICA Folk suec
per Luis Hidalgo

E
xcel·lent cartell de dansa
pel cap de setmana a Bar-
celona. Dues magnífiques

companyies presenten dos esti-
mulants espectacles al Mercat
de les Flors i al Liceu. En el pri-
mer, a partir d’aquesta nit i fins
dissabte, serà el grup britànic de
dansa-teatre DV8 Physical Thea-
tre qui oferirà John, una obra del
director del grup, l’australià
Lloyd Newson. Al Liceu serà la
companyia alemanya Sempero-
per la que brindarà —demà i dis-
sabte— Una vetllada amb Wi-
lliam Forsythe, amb algunes de
les més emblemàtiques coreo-
grafies del creador nord-ame-
ricà.

John és el nou treball de dan-
sa-teatre de text de Lloyd New-
son, director i fundador del grup
des de 1986. Els seus treballs
han influït decisivament en la
dansa i el teatre contemporanis.
Provocador, polifacètic i com-
promès políticament, les seves
produccions escèniques i cine-
matogràfiques amb la compa-
nyia han estat guardonades amb
importants premis. Per a la
creació de John, Newson va en-
trevistar 50 homes en una sauna
gai, als quals els va fer preguntes
sobre l’amor i el sexe per poder
idear l’home protagonista del
seu espectacle. El resultat és una
extraordinària i commovedora
història sobre un home real.

Anys de delinqüència, drogo-

addicció i lluita per la su-
pervivència porten John a
una recerca en la qual la
seva vida convergeix amb
la d’altres en un lloc ines-
perat. Aquesta nova pro-
ducció de dansa-teatre ver-
batim (al peu de la lletra)
enllaça amb dos especta-
cles anteriors de DV8: To
be straight with you
(Grand Prix de la Danse,
2009, París) i Can we talk
about this? (premi Help-
mann al millor espectacle
de dansa del 2012), el qual
es va poder veure al Mer-
cat el maig del 2012, amb
mesures estrictes de segu-
retat pel seu contingut:
una erudita crítica sobre
l’islam. En aquesta ocasió,
la companyia DV8 infor-
ma que John és un especta-
cle únicament per a
adults, amb un llenguatge
dur i escenes de nus.

Per la seva banda, el
Semperoper Ballet deDres-
den s’ha convertit en una
de les companyies més
prestigioses de clàssic i
contemporani d’Europa
des que el 2006 va agafar-
ne la direcció el canadenc
Aaron Watkin. Al Liceu
oferirà Una vetllada amb
William Forsythe, del qual
Watkin és un especialista,
ja que va ser ballarí de For-
sythe en els temps del ba-
llet de Frankfurt i va ser

també repetidor de les seves pe-
ces a tot el món. Al coliseu barce-
loní el Semperoper ballarà dos
títols fonamentals a l’hora d’acce-
dir i entendre el coreògraf nord-
americà: In the middle, so-
mewhart elevated i Enemy in the
figure. El moment culminant
d’aquesta vetllada serà Neue sui-
te, una suite de “passos a dos” es-
pecialment creada per al Sempe-
roper Ballet a partir d’adaptacio-
ns de Händel, Berio, Slingerland,
New Sleep i Bach, estrenades per
Forsythe entre 1977 i 1990.

L’última vegada que el Sem-
peroper va actuar al Gran Tea-
tre del Liceu, el 2010, va quedar
gratament gravada en la me-
mòria del públic amb un especta-
cle que va oferir una moderna i
minimalista Giselle, en versió de
David Dawson. Si el treball del
conjunt alemany va ser aclapara-
dor, l’individual va arribar a ta-
llar la respiració de l’espectador
per la qualitat de moviment dels
seus intèrprets.

JOHN
DV8. Mercat de les Flors
Del 19 al 21 de febrer. 25 euros

UNA VETLLADA AMB
WILLIAM FORSYTHE
Semperoper. Gran Teatre del Liceu
20 i 21 de febrer. De 8 a 107 euros

Espectacle per
a adults al Mercat
de les Flors
i tradició al Liceu

EDUARDODE FILIPPO I L’ART DE LA
COMÈDIA / JEAN EPSTEIN: EL CINE-
MA O EMBALSAMAR EL MOVIMENT
www.filmoteca.cat/web/

Tot renovant la fórmula que
l’ha portat a l’èxit, el grup Andi-
lana se suma al moment
d’expansió que està vivint el
passeig Paral·lel amb la seva
nova aposta el restaurant Basíli-
co, més que un espai gas-
tronòmic, un gastrobar en el
qual es crea un maridatge cons-
tant entre plats innovadors i
cuina artesanal.

De la creativitat de Pere Na-
carino, xef amb una dilatada
trajectòria en establiments d’ho-

tels de luxe, la carta es presenta
com una barreja variada de
peixos, mariscs, carns, produc-
tes frescos de temporada i ver-
dures de l’horta recollides cada

dia. La prota-
gonista d’a-
quest nou es-
pai, estilística-
ment inspirat
en les anti-
gues tavernes
dels anys cin-
quanta, és la
gran barra des-
tinada a qui
vulgui gaudir
d’una copa de
vi, un vermut

d’aixeta i unes tapes ràpides.

Basílico. Paral·lel, 142 Barcelona.
www.grupandilana.com/es/restau-
rantes/basilico

Bellesa i dolor en dansa

L
’obradel cineasta JeanEps-
teinhaquedat amagadadu-
rantmolts anys, gairebé se-

pultada en els arxius de la Ciné-
mathèque Française i exhibida
esporàdicament al gran públic.
És simptomàtic d’aquest oblit el
fet que la primera retrospectiva
dedicada al seu treball s’organit-
zés l’any passat només a França,
poc després dels 60 anys de la se-
va mort el 1953. La Filmoteca de
Catalunya exhibirà fins al proper
17 de març Jean Epstein: El cine-
mao embalsamar elmoviment, ho-
menatge a un artista polifacètic,

emblemadelmoviment cinemato-
gràfic impressionista dels anys
vint del segle passat, que va ser
secretari d’un dels germans Lu-
mière i que és considerat un dels
pares fundadors del cinema con-
temporani.

“La història sempre tendeix a
buscar etiquetes, i a Epstein el
vandefinir comun símbol de l’im-
pressionisme. És una fórmula sin-
gular per a un cineasta que va ser
molt més que això. Entre d’altres,
va ser un teòric, inspirador deBu-
ñuel i precursor d’una nova for-
ma de fer documentals”, explica
EsteveRiambau, director de laFil-
moteca. El cicle projectarà una

trentena de pel·lícules, que Eps-
tein va rodar entre 1923 i 1948,
amb l’objectiu de recuperar un
dels primers filòsofs del cinema,
que, després dematricular-se a la
facultat de medicina de Lió, va
abandonar la carrera per dedicar-
se a redactar els seus primers as-
sajos de literatura i filosofia. Fa
unsmesos la Cinémathèqueva de-
cidir restaurar tota la seva filmo-
grafia, la mateixa que s’exposarà
aquest mes a la Filmoteca, on es
podran veure, entre d’altres, L’al-
berg vermell i Cor fidel. Dues cin-
tes del 1923 en què es poden ob-
servar els trets característics del
treball d’un artista que amb poc

més de 20 anys va codificar molt
nítidament la seva idea de cine-
ma, mitjançant el concepte de fo-
togènia, la capacitat que el cine-
ma té per revelar l’essència de les
coses a través de la càmera.

Paral·lelament a la retrospecti-
va dedicada a Epstein, la Filmote-
ca inaugurarà demà Eduardo De
Filippo i l’art de la comèdia. Qua-
tre cintes que pretenen reivindi-
car la producció d’un dels més
grans actors i dramaturgs italians
en un moment particularment
propici. “En l’àmbit del teatre
aquest any De Filippo té un gran
pes”, assenyala Riambau, i de fet
just dijous passat al Teatre Nacio-

nal de Catalunya va estrenar L’art
de la comèdia, en la seva adap-
tació dirigida i protagonitzada
per Lluís Homar. Fins al proper
dia 27, el cicle donarà a conèixer
les diferents facetes artístiques
del geni napolità. Coma director i
actor a Nàpols milionària, com a
guionista aPa, amor i gelosia, diri-
gida per Luigi Comencini el 1954,
i també com a autor objecte de
diverses adaptacions. És el cas de
Dissabte, diumenge i dilluns de
l’oscaritzat Paolo Sorrentino, que
el 2004, amb el seu actor fetitxe
Toni Servillo, va rodar una versió
televisiva de la comèdia homò-
nima d’Eduardo De Filippo.

José González. Economia de mit-
jans. No n’hi calen gaires a José
González per captivar el seu públic.
Amb una guitarra i la veu en té
prou. Nascut a Göteborg de pares
argentins, José aplica la seva veu al
cultiu del folk independent, i amb
aquesta xarxa captiva les seves au-
diències, que segueixen els con-
certs com uns rituals íntims. És el
primer concert de la sèrie dedica-
da a la música escandinava. Gonzá-
lez presentarà Vestiges & Claws.
L’Auditori. Dia 20, 21:00 (28 euros).

La ballarina Elena Vostrotina, de la companyia alemanya Semperoper.

Epstein i De Filippo, a la Filmoteca

Carmen del Val

Adriano Luciani
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