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La Dharma comparteix 40 anys  
de força amb el públic de la Sala Oval

peus a terra, un poema del Josep que 
l’escriptora va qualificar de “molt 
emocionant i nostàlgic”. Un to simi-
lar va tenir la col·laboració de Toti 
Soler. En aquell moment una taula 
amb estovalles de quadres es va con-
vertir en un element escènic que 
evocava la portada del disc Tramun-
tana i, esclar, una llarguíssima tradi-
ció de cançons populars il·lumina-
des per la guitarra de Soler. 

Per evitar que la nostàlgia ama-
rés la celebració, la Dharma també 
va convidar els Blaumut, que van 
posar la sensibilitat de les cordes al 
servei de Muntanyes russes, una 

cançó que al final va agafar volada 
d’himne de folk-pop. La tercera 
col·laboració musical va tenir com a 
protagonista el gallec Carlos Núñez, 
que, acabat d’arribar de Dublín, va 
fer d’àngel de la dansa amb la gaita, 
fent anar els dits a mil per hora. A 
partir d’aquí la Dharma va conduir 
la nit cap a la celebració més pura i 
amb el públic dret i cridant “Força 
Dharma!”. Però, sens dubte, el mo-
ment més intens va ser l’aparició de 
Montserrat Carulla, que va fer una 
poderosa crida a “la llibertat i la in-
dependència” abans de recitar el 
poema Algú com tu.e

Toti Soler (a la dreta) durant la seva col·laboració en el concert que la 
Dharma va oferir a la Sala Oval del MNAC. CRISTINA CALDERER

Carlos Núñez, Toti Soler i Blaumut van ser convidats especials
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La gira de commemoració 
dels 40 anys de la Compa-
nyia Elèctrica Dharma va 
tenir una parada especial 
al Museu Nacional d’Art 

de Catalunya (MNAC). Concreta-
ment, a la Sala Oval, un espai que im-
pressiona per les seves dimensions i 
per la càrrega històrica. A la Dhar-
ma, però, no l’espanten els desafia-
ments, i va voler que el concert fos 
més que una actuació. Alguna cosa ja 
es podia preveure quan van anunci-
ar que seria un espectacle amb 
col·laboradors especials, i que la me-
mòria de Josep Fortuny hi seria ben 
present. Ho va ser quan Joan For-
tuny va llegir un breu poema antica-
pitalista del Josep, “el nostre esti-
mat Josep”, i quan Muriel Casals va 
pujar a l’escenari per recitar-ne un 
altre, titulat Dins les venes.  

Tanmateix, la Dharma va evitar la 
solemnitat en aquest “viatge musi-
cal” que es va aturar al MNAC tret 
d’un moment dedicat al Josep i l’Es-
teve, en què la pantalla mostrava 
imatges dels germans desapareguts. 
La gira no és un rèquiem sinó una ce-
lebració. “Tenim la necessitat de 
passar-nos-ho bé”, havia dit Carles 
Vidal fa uns mesos. L’esperit festiu 
el van invocar la setmana passada al 
Canet Rock, i també ahir, tot i que 
d’una manera més recollida, davant 
un públic que omplia les cadires de 
la Sala Oval i que va acompanyar 
molts temes amb aplaudiments i 
amb cors, com va passar a Contra el 
fusell, un somriure. Després d’aques-
ta cançó, Empar Moliner va aparèi-
xer per recitar Quan no tocàvem de 
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‘Pals’, de les  
geometries i  

l’equilibri inestable

‘Pals’ FESTIVAL GREC: MERCAT DE LES FLORS 77 DE JULIOL 

El circ contemporani català va fent ca-
mí tot i que li falti entrenament per 
arribar a l’excel·lència. Pals n’és un 
bon exemple. Lluny del circ lluminós 
i tecnològic, lluny dels vestuaris fas-

tuosos i lluny de la grandiloqüència, l’espectacle 
creat per Leandro Mendoza s’aixeca sobre la hu-
militat dels materials que fa servir, fusta, i so-
bre la cohesió d’un grup heterogeni d’artistes.  

Si l’anècdota de l’espectacle és l’homenatge 
a un company mort de qui passegen les cendres, 
el rovell de l’ou és el joc de la geometria i dels 
equilibris inestables. Una part fonamental, 
doncs, són els pals del títol, gruixuts troncs de 
fusta que esdevenen escultures cinètiques que 
modelen l’espai i determinen bona part dels 
exercicis estrictament circenses. La posada en 
escena plasma la poètica d’aquests materials, de 
les seves formes elementals i el seu aspecte ru-
dimentari, tosc i que es correspon amb un cohe-
sionat grup d’intèrprets revestits d’alguna co-
sa atàvica, intemporal i fortament definida per 
dos dels integrants. Un, el iaio Tanzi (un home 
de 70 anys, artista de tota la vida), i l’altra, la nos-
tra particular Marianne Sägebrecht, Itziar Cas-
tro, pal de paller d’un espectacle en què, a més, 
posa la veu. Rèplica tendra del clàssic forçut. 

Pals és un espectacle molt visual amb estam-
pes de gran plasticitat per la 

composició i per una il·lu-
minació expressionis-

ta molt encertada, 
però li falla el ritme, 
ja de per si alentit 
per la manualitat 
de tot plegat, i li 
falta alguna cosa 
que relligui els con-

nectors entre les es-
cenes i un encaix més 

harmoniós de les acro-
bàcies en el conjunt.e
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