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Goldberg
De Ferran Carvajal.
Mercat de les Flors, 3 d’abril.

En una caseta de
nines on el paper
pintat s’escorre avall,

les cortines serveixen per
escalar parets, el balancí
fa ensopegar els seus ha-
bitants i els sostres s’han
menjat els llums, és on
Ferran Carvajal i Anna Ro-
blas viuen aquesta faula
de desencontres marcada
per l’insomni. El temps
passa a un ritme propi en
l’espai de vigília, on reali-
tat i ficció es donen la mà,
com en el cas de les Varia-
cions Goldberg, la mítica
peça creada per alleujar
les nits d’insomni del
comte de Keiserlingk, on la
repetició amb petites vari-
acions va embolicant el fil
d’Ariadna fins a convertir-
lo en un cabdell que llan-
cem al bell mig del labe-
rint d’on ja no volem sortir.

Els canvis de llum, com
els canvis de tonalitat de la
partitura, indiquen aquest
temps que s’eternitza
sense que passi res, a
banda de petites situacions
més o menys absurdes i
fins i tot histriòniques en
algun cas.

Amb una coreografia de
quadres escènics més que
de moviments corporals
–els pocs que hi ha, amb
múltiples referents al Café
Müller, de Pina Bausch–
Ferran Carvajal distorsiona
la coherència espacial i els
costums musicals entre
aquestes quatre parets
que tot ho senten.

Tant de bo totes les vi-
gílies fossin així de
productives!

Crítica
dansa
BàrbaraRaubert

Un
insomni
productiu

Una faula de
desencontres
marcada per
l’insomni

Pepa Poch davant d’una de les seves coloristes pintures de bidons abandonats ■ JOSEP LOSADA

Còmics
d’avui
La balada del
mar salado
Hugo Pratt
Una edició de luxe del pri-
mer còmic del Corto Maltés.
L’àlbum reprodueix amb la
mida original les pàgines
dibuixades per Pratt, on
descobrim el seu heroi, un
pirata del principi del segle
XX que té el seu propi codi
ètic. Fascinant historieta
que atrapa el lector per la
qualitat gràfica i narrativa.
(NORMA EDITORIAL. 40€)

Carles
Santamaria

Larevolución
delos
pinceles
Busquet i Mejan
Apassionant obra que par-
teix d’un argument singu-
lar. A la França prerevoluci-
onària, el còmic és molt po-
pular. Però els dibuixants
no estan disposats a
aguantar més l’opressió
dels editors i s’amotinen.
Un dels còmics de l’any.
(DOLMEN. 15€)

Jamilti
Rutu Modan
L’autora de Metralla dibui-
xa un seguit d’historietes
protagonitzades per israe-
lians. Tenim des d’un can-
tant de rock fins a una as-
sassina en sèrie, passant
per d’altres relacionades
amb el conflicte àrabo-isra-
elià. Destaca la qualitat grà-
fica de les historietes, on el
color és el protagonista.
(SINS ENTIDO. 17€)

No me dejes
nunca
Jason
L’autor planteja una trama
fascinant. Al París dels anys
vint, escriptors com Hemin-
gway o Scott Fittzgerald
són en realitat autors de
còmic que les passen ma-
gres i decideixen fer un ro-
batori. Jason sorprèn en di-
buixar els personatges com
animals antropomòrfics.
(ASTIBERRI. 12€)

Astèrix
Goscinny
i Uderzo
Homenatge al guionista
René Goscinny, que amb
Albert Uderzo va crear As-
tèrix. Aquesta edició espe-
cial recull tres àlbums claus
de la sèrie escrita pel guio-
nista: Astèrix el gal, Astèrix i
el calderó i Obèlix i compa-
nyia. A l’última, un dels ro-
mans protagonistes és un
retrat de Jacques Chirac.
(SALVAT. 24€)

El brillo del
gato negro
Altarriba i Laura
Antonio Altarriba escriu
dos relats ambientats a la
mítica Xina imperial i a la
corrupta Roma dels Borgia
on l’erotisme és el motor
de la història. La dibuixant
Laura, que travessa una ex-
traordinària etapa de ma-
duresa creativa, els dóna
forma amb un traç ple de
sensualitat. Imprescindible.
(EDICIONS DE PONENT. 18€)

Colorsen
llibertat

La pintora Pepa Poch porta les seves
pintures coloristes i amb molta textura
al Museu Diocesà de Barcelona

Montse Frisach
BARCELONA

Vaixells abandonats, bidons
de petroli i aigua, bicicletes,
cordes i cadenes... formen
part de l’univers pictòric de
l’artista barcelonina Pepa
Poch, que aquests dies es
pot veure a l’exposició Su-
pervivents al Museu Dioce-
sà de Barcelona. Poch és
una pintora interessada bà-
sicament en la investigació
del color i de les textures,
cosa que es demostra en
aquest conjunt de pintures
a l’oli, completament inèdi-
tes per al públic. Són im-
pressions que la pintora ha
recollitendiversosviatgesal
Marroc, Miami i Nova York.

A més de la investigació
formal, la pintora explica
que la seva obra vol anar
més enllà i ajudar a consci-

enciar que s’han de “tren-
car lligams”. “Avui en dia
encara hi ha esclavitud, no
només al Tercer Món, aquí
les dones occidentals enca-
ra estem esclavitzades, i els
homes també per la feina i
les obligacions de vegades
innecessàries”, apunta.

Poch diu que la seva obra
vol cridar l’atenció sobre la
bellesa dels “objectes als
quals no donem importàn-
cia”, com una pintura en
què es veu una bicicleta for-
rada amb un tela reaprofita-
da o les que plasmen bidons
abandonats.

La pintora forma part
des de fa nou anys de la In-
ternational Colour Autho-
rity, un organisme amb seu
a Londres que influeix en
les tendències del color a ni-
vell internacional. Un comi-
tè de 15 persones d’arreu

del món, entre elles l’artis-
ta, decideix cada any quins
seran els colors predomi-
nants en la moda, el dis-
seny d’objectes i la decora-
ció. “La tendència actual és
que tot s’està moderant una
micaiestantornantelstons
més naturals com el del lli”,
afirma Poch. De cara al
2010, però, els colors estre-
lla seran el blau turquesa i el
vermell foc.

L’exposició Supervi-
vents l’ha organitzat el
Museu Europa de Schen-
gen (Luxemburg), on viat-
jarà després d’estar a Bar-
celona, a més de Nova York
i Chicago. ■

*
Pepa Poch. ‘Supervivents’,
MUSEU DIOCESÀ. AV. DE LA
CATEDRAL, 4. BARCELONA. FINS
AL 27/4


