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L’EXPRESSIÓ D’UNA COMUNITAT J. BORDES

rrenca la gala de presentació de Fi-
ra Mediterrània, dilluns passat a la
Damm. La ballarina Sònia Gómez

apareix al peu de l’escala amb els braços al-
çats i, per moments, picant els peus i aixe-
cant-los cap enrere tot ballant una jota.
L’acompanya musicalment una guitarra
elèctrica que va trufant la frase musical
amb nous matisos. Si Gómez va demos-
trar a Ballarina que és capaç de racionalit-
zar cada moviment d’una coreografia abs-
tracta, ara també ensenya com la jota és
un element d’arrencada per confluir amb
la tradició i cosir la modernitat elèctrica
amb el ball i el cant dels avis. A vore, que
s’estrenarà divendres vinent, presenta Gó-
mez al costat del jazz d’Astrio i també el
cantant Pere Gumbau i l’instrumentista de
vent Pau Puig. Fira Mediterrània convida
a la desconstrucció. Bona prova d’això és
que la provocació d’ajuntar la cobla Sant
Jordi i el hip hop de Kulbik acaba sent l’es-
pectacle d’inauguració d’enguany. També
buscant ponts entre dues fronteres apa-
rentment allunyades, Manresa convoca la
dansa contemporània i el cante flamenc.
Ara, si es diu que la ballarina és María
Muñoz de Mal Pelo i el músic el Niño de
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Fira Mediterrània explora camins de fusió entre
la cultura urbana i la tradicional: tot és popular

Per a una jota
desconstruïda

Elche sembla, de sobte, que les fronteres
s’apropin. El director David Ibáñez reivin-
dica la definició més àmplia de popular i,
per això, s’interessa per tot allò que evoca
l’expressió popular. A partir de dijous i fins
diumenge vinent, Manresa tornarà a esde-
venir l’epicentre cultural del país, posant la
seva mirada en la cultura popular i les
músiques del món, amb més de 100 com-
panyies i al voltant de 300 activitats.

El cartell de Fira Mediterrània és inaca-
bable. Destaquen treballs també com el
d’Ada Vilaró (que s’ha vist recentment al
Terrassa Noves Tendències): Públic-Pre-
sent: 24 hores planteja el repte d’abandonar
l’activitat i dedicar-se a la contemplació i
l’intent de comunicar-se amb la gent del
carrer, sense ni una paraula. Durant tot un
dia seguit; la nit en vetlla, també. Ben al
contrari és el Ball de Dames i Vells de Tar-
ragona, un dels actes més esperats cada
any de la festa major, que barreja el ball
amb uns diàlegs políticament incorrectes
que, actualment, executen actors com ara
Oriol Grau i Fermí Fernàndez. Estrena es-
pectacle la companyia de dansa familiar
Roberto G. Alonso: Zaquizamí imagina
què es pot trobar a les golfes de casa. I Far-

rés Brothers fa un nou viatge a El silenci
d’Hamelin, on torna al món dels titelles
però amb el repte de parlar també amb el
llenguatge de signes per a sords. Ja tenen
més recorregut altres títols igualment sug-
gerents, com Enfila S.A. de la cia Estampa-
des, amb el món del tèxtil i la invisibilitat
de les dones en les seves fàbriques com a
nexe d’una dramatúrgia que combina
equilibri i dansa vertical. La companyia
Les P’tits Bras va sorprendre a la darrera
edició del Trapezi. Ara repetirà L’odeur de
la Sciure a la plaça Major durant tres dies.
També es va poder veure a Tàrrega El
show del espectador, una particular coreo-
grafia de carrer a càrrec de la companyia
basca Ertza.

ànima de Lali Ayguadé és fructí-
fera, perquè ha sabut escoltar tant
la seva necessitat de coreografiar

com les aportacions dels ballarins. Lali
Ayguadé és una ballarina que projecta lí-
nies infinites amb els seus braços i les se-
ves cames, i tot seguit els fragmenta tant
com vol, amb uns moviments mil·lime-
trats, mentre expressa en la mirada i el
rostre l’actitud del personatge. Ara, per
primer cop, es queda entre caixes, en la se-
va primera coreografia de format mitjà.
Quatre ballarins es desplacen, contacten,
generen diàlegs coreogràfics i també de
relacions de personatges, més o menys

L’ Una ‘ànima’
fugissera i còmica

CRÍTICA JORDI BORDES

abstractes però d’un potent magnetisme.
Ella no és cap d’ells, però hi és en tots. Ko-
koro vol dir ànima i, sota aquest títol, Ay-
guadé (amb la dramatúrgia de Jordi Oriol,
menys tensada del que és habitual per no
ofegar la dansa, que és la prioritat en
aquesta escena) planteja diferents quadres:

el descriptiu (els bancs d’església i l’homilia
del mossèn); el narratiu (la relació dels per-
sonatges dins del temple o en altres claus de
la coreografia); el conceptual (l’ànima com-
pactada occidental davant l’africana, molt
més lliure, amb una torsió d’esquena quasi
innata, que insufla molt d’aire), i el de de-
núncia (la por de la mort, la necessitat de
viure amb plenitud la vida). És una peça
que respira dansa fresca a partir d’uns per-
sonatges esquemàtics i que no renuncia (la
busca, insistentment) a la comicitat.

La dansa que presenta Ayguadé fluctua
entre dos mons: l’obert, de contacte amb
les extremitats superiors i els cossos, àm-



21
1 1 . 1 0 . 2 0 1 5

Te
at
re

Diumenge, 11 d’octubre del 2015 75

El director David Ibáñez ha abandonat
la idea d’artista convidat per edició. A can-
vi, ha trobat una complicitat de menor in-
tensitat en tres personatges públics. La cui-
nera Carme Ruscalleda proposa un Pregó
de forquilla i tovalló. L’escriptor Màrius
Serra tensarà les paraules en el seu Pregó
poliglot sota el paraigües d’una única llen-
gua. Finalment, el director del TNC, Xa-
vier Albertí, es transvestirà en públic per al
seu Pregó a dues bandes i una sola veu amb
piano. Els pregons tindran vida indepen-
dent (del de Ruscalleda i del d’Albertí se’n
farà més d’una projecció) i mantenen un
nexe comú: la capacitat de riure’s d’un ma-
teix i de voler fer passar per mentida allò
que és veritat; l’última provocació. ❋

Com una família
Dilluns van fer una
gala de presentació
a la Damm, apuntant
els reptes de la Fira
Mediterrània del
2015 / COMEDIANET

plia, vistosa, que provoca enveja als espec-
tadors de poder ballar-la; i l’introspectiu,
en què el dolor s’accentua al rostre; són
instants de “solo” en què el tempo demana
quietud i la il·luminació centra l’atenció en
el punt just. El poc text que es declama és
prescindible, tot i que dóna colors còmics
que permeten una connexió directa amb
l’espectador, que riu de gust amb les insi-
nuacions (marca de la casa) d’un inclassi-
ficable Jordi Oriol. Aquest actor i drama-
turg, també ha flirtejat amb la dansa. Per
exemple, era la rèplica ballada de Lluís So-
ler al muntatge L’home de la flor a la boca
(Biblioteca de Catalunya, 2008). ❋

KOKORO
Lali Ayguadé

Intèrprets:
Anna Calsina
Forrellad, Nick
Coutsier, Sergi Parés,
Diego Sinniger de
Salas
Lloc i dia:
Teatre de Salt, 3
d’octubre. També fan
funcions al Mercat de
les Flors del 22 al 24
de gener.

Xicu Masó rescata Tonino Guerra
onino Guerra (1920-2012) va ser el guionista de Fellini a

Amarcord. A Itàlia encara és molt venerat, i també entre els
amants del cinema, ja que va treballar amb altres directors, com
són Michelangelo Antonioni, Vittorio de Sica, Theo Angelo-
poulos i Andrei Tarkovski. Xicu Masó va construir, fa una dèca-
da, un petit muntatge a partir de La mel, l’obra que porta a la
ficció com el guionista es va retirar al seu poble natal. Quan ell
va marxar hi havia 1.200 habitants; quan hi va tornar només
n’hi havia 9. En aquest text, Masó, encarnant-se en Guerra, re-
ivindica la petita bellesa, “l’únic petroli que tenim”, rematava el
guionista. L’obra gaudeix d’un espai càlid immillorable, el Mal-
dà.

LA MEL
Tonino Gerra
Intèrpret Xicu Masó
Dia i lloc: Des de dimecres fins al 8 de novembre al Maldà.

Peyu convida a viatjar en el temps
bans, per viatjar en el temps, calia una màquina estrafolària.

En un futur ben proper (si és que no està ja en període de pro-
ves) es podrà viatjar en el temps a través d’una aplicació de mò-
bil. Aquesta és la teoria de l’empresa americana Time Corpora-
tion. L’humorista, que aparentment vol desempallegar-se del
seu rostre mediàtic, prova de trobar camí com a conferenciant a
la recerca d’inversors. L’actor es reivindica com ja va fer a Planeta
I-Neptú. Interessats en l’app presentin-se a la Sala 2 del Capitol.

ITIME
Peyu
Director: Joan Roura.
Dia i lloc: Dissabtes i diumenges, fins al 29 de novembre al Club
Capitol de les Rambles.

BCN City Ballet, balla a Cornellà
ls guanyadors del Certamen Internacional Dansa Ciutat de

Barcelona presenten dissabte vinent la coreografia La mala, de
Ramon Oller, al Teatre de Cornellà. És una peça que mescla tan-
go, dansa moderna, ballet i dansa urbana per mostrar la trobada
entre uns personatges que rivalitzen al carrer. Aquesta mateixa
peça està programada pel cap de setmana següent a Nova York,
extrem que demostra l’ambició d’aquesta iniciativa, que pretén
posar en relleu els ballarins reconeguts pel jurat internacional
del concurs. El Certamen Internacional Dansa Ciutat de Barce-
lona s’organitza des del 2008 amb un jurat format per coreò-
grafs de renom internacional i que entenen que és a través
d’aquesta producció que es pot visualitzar el futur dels nous
professionals de la dansa mundials.

LA MALA
Ramon Oller
Dia i lloc: 17 d’octubre a les 21 h al Teatre de Cornellà.

T

A

E

AGENDA D’AUTOR J.B.

Escena25,
el reclam

er tercer any con-
secutiu, el Departa-
ment de Cultura
ofereix la possibilitat
que els joves de 18 a
25 anys assisteixin al
teatre a un preu
molt raonable. Si els
dos primers anys es
va oferir un taló de
25 euros per tenir
rebaixa en determi-
nats espectacles, ara
l’oferta parteix d’uns
preus, de 3 a 10 eu-
ros, per a tants es-
pectacles com es
vulguin. La tria s’ha
de fer a l’octubre en
funcions programa-
des arreu de Catalu-
nya entre l’octubre i
el novembre.
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A la Mercè. La
companyia va
estrenar La mala
recentment
CRISTINA DUARTE


