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Polèmica esculturavagina d’AnishKapoor aVersalles
Els sectors més tradicionalistes
francesos han posat el crit al cel.
La conservadora Christine Bou
tin, exministra de Sarkozy, diu
que cosifica les dones i insulta
Maria Antonieta i que és “una
provocació obsessiva”. Les ires
de Boutine es dirigeixen contra
una de les enormes escultures
que integren l’exposició d’Anish
Kapoor que s’obre demà a tot un

símbol del poder francès, els jar
dins de Versalles. Una peça mo
numental titulada Dirty corner
(Cantonada bruta), un llarg túnel
d’acer de 10 metres d’alt, 60 de
llarg i que pesa unes quantes to
nes, idelqual l’artistad’origenin
di va explicar fa uns dies al Jour
nal du Dimanche que té connota
cions sexuals: “És la vagina de la
reinaqueprenel poder”. Elsmit

jansbritànicshan ironitzat sobre
la polèmica en un país que va do
nar a l’art el quadre L’origen del
món de Courbet i, més enllà de
polèmiques, Kapoor ha dit que
perquè accepti una altra invita
ció de França –ja va muntar una
gran escultura al Grand Palais–
caldrà que hi hagi diners i no que
els hagi de buscar ell mateix. “Ja
he fet força regals aFrança”.

CHARLES PLATIAU / REUTERS

Barrejaraiguaamboli

IlGiardinoArmónico

Direcció:GiovanniAntonini
Llocidata:L’Auditori (5/VI/2015)

JORGE DE PERSIA

Giovanni Antonini, després d’una
feinaexemplarenlarenovaciódela
concepció interpretativa i el so del
barroc, especialment vivaldià, ha
fet un trajecte que el va portar a la
simfònica i a fer de teloner d’estre
lles: laBartolivamarcaruncamí,i la
deriva, després de mostrar la seva
llunyania ambBach, l’haportat fins
aquesta col∙laboració amb la gran
violinista Patricia Kopatchinskaja
queelportaabarrejaraiguaamboli.
Em va fer la sensació que el senyor
Vivaldi venecià de l’Ospedale della
Pietà havia decidit fer una visita als
seus col∙legues degli Incurabile, i
allà una violinista magnífica li va
mostrar el que seria lamúsica al se
gle XXI... un pur espectacle on es
barreja tot. Perquè es poden barre
jar harmònics, però la identitat
d’una obra deliciosa comL’âme ou-
verte de Scelsi, perduda en la im
mensitat d’aquesta sala, introduïda
amb una mirada inquietant de la
violinistaperprocurar silenci, es va
veure immersa en aquesta mostra
de naturalisme barroc que és del

gran Vivaldi... I, ni l’un ni l’altre no
van sortir indemnes de l’experièn
cia. Esclar, la velocitat, el virtuosis
me de la solista que tant agrada, va
anarencontradelpaperd’IlGiardi
no, que va quedar en penós segon
pla. El festival va començar amb
una bona mostra de la sensibilitat
d’Antoniniielsubtilpianissimoque
vaanimar lapartituradeVivaldi, en
la qual ja va començar l’esclat de
gràciesde lahistriònica solista.
En realitat elConcertonúm. 12 op

1 de Geminiani a la segona part va
ser on Il Giardino va tornar a ser,
amb el seu excel∙lent concertino
Barneschi i el tradicional violoncel
Paolo Beschi; una versió cuidada,
decontrastos,subtil i sodelicat; for
midable. El va seguir una obra del
moltpremiatSciarrino,peçasugge
ridora que hauriamerescut tenir el
seu lloc. Al seu costat Il GrossoMo-
gul, recordatoridelgranAkbarindi,
quea laviatgeraVenèciaera llegen
da i que Vivaldi va interpretar a la
seva manera, orientalista, encara
que distant de la que va fer Kopat
chinskaja. Lloem la llibertat, però
les cadències d’aquesta intèrpret
hauriende figurarenunaltremarc.
Antonini, d’altra banda, ja no és el
flautista dels seus anys joves; con
serva part de l’artefacte i la brillan
tor, però ja hi ha escales amb salts, i
devegadesalbuit.!

CRÍT ICA DE CLÀSSICA

Joan Lluís Bozzo reviu en un llibre les aventures dels emocionants i precaris primers anys de la companyia catalana

QuanDagollDagomanavaenMercedes
JUSTO BARRANCO
Barcelona

V
an ser centenars de
milersdequilòmetres
enMercedes. Peròno
en un cotxe de luxe,
sinó en una vella i co

lorista furgoneta que va servir als
joveníssimsintegrantsdelacompa
nyia Dagoll Dagom per recórrer
una Espanya molt diferent de l’ac
tual, en la qual “tot estava per fer i
totsemblavapossible”.Idevegades
ho era: Joan Lluís Bozzo recorda a
Memòries trobades en una furgone-
ta (Editorial Empúries), un sucu
lent llibreon reviuelsprimers, pre
caris i emocionants anys de la
companyia que dirigeix, com al fi
naldelafunciódeNohablaréencla-
sealaSalaCadarsodeMadridAnna
Rosa Cisquella –que continua
liderantDagollDagomambell iMi
quel Periel– va sortir a demanar al
públic habitacions perquè la com
panyia pogués dormir. I la gent les
hivaoferir.
Les companyies de teatre inde

pendent enaquell 1977actuavenen
poliesportius, pistes de discoteca,
aules de col∙legi major, camps de
futbol i, de vegades, teatres. Llocs
on es vivien intensament aquells
temps convulsos: el 20 de novem
bre del 1977 va travessar una de les
finestres de la SalaCadarso un còc
telmolotovmentrees representava
la poètica denúncia del sistema
educatiu franquista que eraNo ha-
blaré en clase. Per fortuna, el foc no
es va estendre, recorda Bozzo, que
malgrat no formar part inicialment
de Dagoll Dagom acabaria pilotant

la companyia que va fundar Joan
Ollé. Precisament, la primera esce
na del llibre transcorre a l’Auditori
de Palma el juliol del 1977, quan
malgrat l’èxitdeNohablaréenclase
la companyia sembla apuntdedes
ferse idelsactorsdelmuntatge ini
cial només Pepe Rubianes i Josep
Parramonsemblendisposatsacon
tinuar. Ollé –que va anomenar la

companyia com es referia de petit
als estris escolars– vol provar sort
en solitari i lliura la llibreta de la
comptabilitat i 11.240 pessetes a
Miquel Periel, queha substituït Jo
sé Luis Arrèbola al muntatge. Boz
zo entraria més tard, proposat per
Anna Rosa Cisquella, de la qual era
nòvio, en substitució de Parramon,
quehaviade fer lamili aJaca.

Aquests joves continuarien el
projecte amb gran èxit a tot Espa
nya–quea la transicióeramoltpro
catalana, diu Bozzo, però que des
prés va començar a dir “‘que pesats
ambaixòdel català, perquènopar
lem en castellà que ens entenem’ i
així s’ha anat creant una distància
gran”–, amb obres com Antaviana,
NitdeSantJoan iGlups!,desprésde

la representacióde laqualaBuenos
Aires el 1985 hi va haver un canvi
transcendental a la companyiaamb
quèacabaelllibre:nonomésdeixen
ja la furgoneta sinóqueBozzo iCis
quella deixen d’actuar. Ell per diri
gir la companyia –“ens havíem es
pecialitzat en teatre musical i jo
cantavamoltmalament” iCisquella

per gestionarla. Després d’això ar
ribaranelMikado,MariceloFlorde
nit,peròaixòserà jaalpròximllibre
deBozzo.
Demoment, en aquest ret home

natge a Pepe Rubianes, “el meu
amic de l’ànima, a qui recordo dià
riament”, evoca les històries de
l’època entre anarquistes i psuque
ros almóndel teatre i llança alguns
dards, sobretot a Albert Boadella,
“que era un referent, el reconei
xíem comelmestre, i ha tingut una
deriva impresentable, embolicat
amb labandera espanyola i a lapart
ultradreta del PP”. I reflexiona so
bre l’etiqueta de teatre comercial
que, amb voluntat provocadora,
comaactedemodernitat,vanposar
alque feien. “Novaserbenrebuda i
ens va fermolt demal”, admet, ex
plicant que la seva voluntat era fer
unteatrepopularquearribésalmà
ximdegent.Hohanaconseguit.!

DAGOLL DAGOM

La vella furgonetaMercedes-Benz amb què Dagoll Dagom va recórrer Espanya els primers anys

Bozzorecordaamb
emocióel seuamicde
l’ànimaPepeRubianes
i llançadardscontra
AlbertBoadella


