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● Una delegació catalana
presentarà la setmana que
ve a Nova York Lingua-
món - Casa de les Llen-
gües, l’organisme creat
per la Generalitat per im-
pulsar i preservar la diver-
sitat de les llengües del
món. En espera de la cons-
trucció física de la seu a
Can Ricart, el portal
www.linguamon.cat és
l’aparador del projecte,
que impulsa diferents ac-
cions per estimular el mul-
tilingüisme. La més recent
es titula Veus pel multilin-
güisme (en col·laboració
amb Mediapro) i esdevé
una col·lecció de vídeos de
testimonis que opinen so-
bre la diversitat lingüísti-
ca. Conté entrevistes a
Paul Auster, Maria de Me-
deiros, Eudald Carbonell i
Gilberto Gil, entre altres
personatges coneguts, que
aniran confegint una de les
col·leccions de futur de la
Casa de les Llengües.

Nova York serà l’esce-
nari de la gran presentació
internacional del projecte.
El 17 de desembre, el di-
rector de Linguamón, An-
toni Mir, participarà en un
seminari organitzat per
l’ONU i la Unesco dins els
actes de cloenda de l’Any
Internacional de les Llen-
gües. «Els valors de defen-
sa i promoció de les llen-
gües del món que propug-
na l’ONU en aquest any
internacional, Catalunya
els aporta de manera per-
manent en el projecte Lin-
guamón», subratlla Mir,
que destaca la importància
d’aquesta presència cata-
lana a Nova York.

Si al matí la Casa de les
Llengües es farà present a
la seu de les Nacions Uni-
des, a la tarda serà en un
dels grans centres cultu-

rals del planeta, el Museu
d’Art Modern de Nova
York (MOMA), on ara hi
ha una exposició de Miró.
A l’acte, coorganitzat per
l’Institut Ramon Llull, as-
sistiran uns 200 convidats,
bàsicament de la ciutat
nord-americana. Joan Ollé
dirigeix un espectacle que
fa una crida al diàleg entre
pobles; hi participaran Lli-
bert Fortuny, Toti Soler i
Bernard Greenhouse, amb
la figura internacional de
Pau Casals com a fil con-
ductor.

Projectes tecnològics
L’exposició La mar de
llengües. Parlar a la Me-
diterrània, que clou la iti-
nerància aquest mes a Pal-
ma, ha estat un dels fruits
visibles de Linguamón els
últims mesos, a banda dels
recursos que s’ofereixen al
portal d’internet, disponi-
ble en 21 idiomes. Hi ha,
però, dos nous projectes
educatius i culturals a punt
d’estrenar. D’una banda,
Linguamón mapes vius,
una cartografia interactiva
que permetrà crear mapes
lingüístics; de l’altra, Lin-
guamón audiovisual, una
eina a l’estil de Youtube
amb la qual els usuaris po-
dran veure vídeos doblats i
subtitulats en qualsevol
llengua.

Linguamón - Casa de
les Llengües és el primer
centre del món dedicat a
difondre la diversitat lin-
güística que s’adreça a un
públic general, no només a
especialistes. El va pro-
pugnar el lingüista David
Crystal en el marc del Fò-
rum 2004, i el govern va
aprovar-ne els estatuts el
2005.

Recentment, s’hi ha in-
corporat l’Ajuntament de
Barcelona.

Catalunya presenta la Casa
de les Llengües a l’ONU
i al MOMA de Nova York

RAÜL MAIGÍ / Barcelona

● El juny del 2009 està previst que es col·loqui la
primera pedra per a la rehabilitació de l’antiga fà-
brica tèxtil de Can Ricart com a futura seu de la Ca-
sa de les Llengües. És una nau situada al districte
22@, al Poblenou de Barcelona. El centre cultural,
el primer del món dedicat exclusivament a les llen-
gües, tindrà una extensió de 7.000 m², dels quals
2.000 m² seran per a exposicions. L’estudi de l’ar-
quitecta Benedetta Tagliabue (EMTB) va guanyar
l’any passat el concurs per restaurar l’edifici. Ac-
tualment, el procés administratiu està pendent de la
cessió del dret de superfície que l’Ajuntament fa a
la Generalitat. Totes dues institucions formen el
consorci de Linguamón, tot i que també hi haurà un
patronat amb representació del món científic i uni-
versitari. La inversió prevista a Can Ricart és de 18
milions d’euros.

A Can Ricart, el 2010

Uprising, que es podria
traduir per «revolta espon-
tània», és una peça «senzi-
lla» per a set ballarins que
indaga en l’energia de
l’home i oscil·la entre dos
pols: un de lúdic i rialler, i
un altre de més combatiu i
violent: «Així es produeix
una insòlita confusió entre
aquests dos tipus d’ener-
gia, una de seriosa i una al-
tra que no ho és tant», co-
mentava ahir el coreògraf,
durant la presentació de
l’espectacle. La dualitat es
repeteix a un altre nivell
entre l’aspecte organitza-
dor i el caòtic: «És una
dansa que es fa i es desfà i
mostra com les emocions
poden trencar les formes.»

Qüestionat sobre el pos-
sible missatge polític
d’aquesta peça: «Per la
meva experiència a Israel
és inevitable que hi sigui,
però no tinc cap voluntat
de presentar una conclusió
en aquest sentit.»

La segona de les peces,
In Your Rooms («a les vos-
tres habitacions»), canvia
radicalment de to en con-
trast amb la primera. So-
bre l’escenari, onze balla-
rins s’endinsen a les bam-
bolines de les emocions:
«És un intent d’anar més
enllà de la façana dels sen-
timents i el mateix espec-
tador ha d’omplir els buits
o blackouts que queden
entre diferents imatges i
establir-ne els ponts.»

Shechter, que només
balla en la primera de les
peces, considera que In
Your Rooms introdueix

nous colors gràcies a la
presència de les ballarines.
No es planteja canviar
l’ordre de la representació
entre les dues coreografies
perquè segueixen un ordre
concret: «La meva inten-
ció és que l’espectador fa-
ci un recorregut emocional
passant primer per l’ener-
gia i per després afegir
profunditat a In Your
Rooms més dolça i trista.»

Fam d’art
Hofesh Shechter, que es va
llicenciar a l’Acadèmia de
Dansa i Música de Jerusa-
lem, va explicar ahir el seu
periple, que el va duu de
Tel-Aviv a Londres com a
bateria d’un grup de músi-
ca. «Allà vaig treballar
com a ballarí perquè la vi-
da és molt cara, però tenia
la fantasia de crear la meva

pròpia dansa.»
Així va començar amb

un solo que es va convertir
ràpidament en un duo (la
seva companya d’alesho-
res també era ballarina) i el
va presentar al Festival Ar-
tístic de Finlàndia. A partir
d’aquí tot va anar rodat i
els premis es van anar en-
cadenant. Amb el seu se-
gon treball, el sextet Cult,
va quedar finalista als pre-
mis The Place i va guanyar
el Premi del Public. Del
2004 al 2006 va ser artista
associat a The Place i la
Fundació Robin Howard li
va encarregar la creació
d’Uprising.

D’altra banda, les tres
sales Sadler’s Wells, The
Place i Southbank Centre
de Londres li van encarre-
gar In Your Rooms, i en un
experiment la van progra-

mar les tres alhora.
Shechter creu que An-

glaterra viu un renaixe-
ment de la dansa contem-
porània: «Volen trencar
amb la imatge tradicional
de conservadors i no dei-
xen passar cap oportuni-
tat.» El coreògraf assegura
que l’Art Council projecta
molts diners perquè hi ha
«fam d’art». De moment,
l’agenda del ballarí està
atapeïda fins al 2010, quan
presentarà la següent pre-
mière.

Pel que fa la seva com-
panyia, espera mantenir-la
estable dos anys més, sen-
se renunciar, però, a la fle-
xibilitat.

Entre els ballarins hi ha
la catalana Eulàlia Aygua-
dé, que ha treballat amb
coreògrafs com Akram
Kahn.

Shechter explora com les emocions
trenquen les formes a «Uprising»
El coreògraf israelià presenta per primer cop la seva companyia al Mercat

Una imatge d’Uprising, amb Shechter en primer pla (el segon de la fila)./ ANDREW LANG.

● El jove coreògraf israelià Hofesh
Shechter, que ha treballat amb la
prestigiosa Bathesva Dance Compa-
ny i creadors com Wim Vanderkey-

V. GAILLARD/ Barcelona bus i Paul Selwyn-Norton, porta per
primer cop al Mercat de les Flors (de
l’11 al 14 de desembre) dues peces,
Uprising i In Your Rooms, en el marc
d’una gira que l’ha dut pertot Euro-

pa. La primera analitza l’energia dels
homes en una exploració de com les
emocions trenquen les formes, men-
tre que la segona, més sòbria, llisca
en el seu rerefons més profund.

● El Gran Teatre del Li-
ceu i el Teatro Real de Ma-
drid van renovar ahir la se-
va col·laboració amb la fir-
ma d’un nou conveni que
dóna continuïtat als pro-
jectes que els dos teatres
lírics emprenen plegats
des del 2005. D’aquesta
manera, i amb la voluntat
compartida, segons asse-
gurava ahir Miguel Mu-
ñiz, director general de la

Fundación del Teatro
Real, de «subratllar el ca-
ràcter cosmopolita i obert
de l’òpera», el Liceu i el
Real mantindran una polí-
tica conjunta de coproduc-
cions operístiques, impul-
saran projectes de petit
format dirigits al públic in-
fantil i organitzaran con-
juntament el Concurs In-
ternacional de Cant Fran-
cesc Viñas, entre altres ac-
cions.

Gràcies a aquesta col·la-
boració, segons va expli-
car ahir el director de la
Fundació del Liceu, Joan
Francesc Marco, el públic
de Madrid podrà veure la
temporada vinent dues
produccions del Liceu
–L’holandès errant i Mort
a Venècia– i el català po-
drà gaudir d’Il burbero di
buon cuore, de Vicente
Martín Soler, i el Tancredi
de Rossini, ja vistes a Ma-

drid. Dues altres copro-
duccions –un Rigoletto
amb direcció escènica de
Monique Wagemakers,
que es podrà veure a Ma-
drid el juny vinent i que, a
Barcelona, encara no té
data– i L’arbore de Diana,
també de Martín Soler–
formen part també de la
col·laboració, que estudia-
rà portar alguns d’aquests
espectacles a altres teatres
de l’Estat.

El Liceu i el Teatro Real estrenyen
vincles amb la firma d’un nou conveni

G.V. / Barcelona


