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Family Ski
Wii
Baixar muntanyes neva-
des a tota velocitat mai no
havia estat tan divertit
com amb el Wii Balance
Board. Hem de moure el
cos d’esquerra a dreta per
fer ziga-zagues i arribar
els primers a la meta. El
seu punt fort és el control
i el mode multijugador
per tal de competir amb la
família.
(NINTENDO)

Ferrari
Challenge
PS3 i Wii
Una oportunitat per con-
duir un Ferrari sense dei-
xar-se el sou en l’experièn-
cia. El joc oficial de la
marca inclou més de 50 ve-
hicles per fer-los accelerar
en pistes de competició. Té
un control dur, però val la
pena esforçar-s’hi només
pel detall dels models i la
seva bellesa gràfica.
(PROEIN)

Hannah
Montana
Wii
El fenomen de la cantant
pop per a adolescents Han-
nah Montana arriba a la Wii
amb un títol de ritme en el
qual podem cantar i ballar
els seus hits seguint indica-
cions originals a la pantalla
que obliguen el jugador a
moure’s seguint la coreo-
grafia de l’artista.
(BVG)

Etrian
Odissey
DS
Un joc de RPG clàssic,
amb un esperit aventurer
que recorda l’època dels
8 bits, quan parlar amb
els habitants d’un poble
era una oportunitat única
per explorar boscos mis-
teriosos, trobar tresors i
lluitar contra enemics po-
derosos.
(NINTENDO)

Tsumiki
DS

Un trencaclosques basat
en la construcció, per va-
riar en l’habitual mecàni-
ca Tetris de destruir
blocs. Aquí es tracta de
crear una torre el més
alta possible fent equili-
bris amb desenes de
peces de formes diver-
ses. Una lluita contra la
gravetat.
(NOBILIS)

Buzz Pop
Music
PS2
En aquest nou Buzz, Sony
s’uneix a la cadena musical
Los 40 Principales per
crear un concurs sobre
música pop que inclou pre-
guntes, vídeos i curiositats
sobre Alejandro Sanz, Sha-
kira i altres músics habitu-
als de la llista d’èxits de
l’emissora. Per als fans dels
hits de la música llatina.
(SONY)

Toni
dela

Torre
Videojocs
d’avui

prés que el seu cos hagi des-
aparegut, l’eco de la seva
música es repeteix a les ore-
lles dels espectadors.

Aquest tipus d’il·lusionis-
me ve reforçat pels vídeos
en el teló de fons, pura
màgia realitzada a partir del
collage de films antics sobre
l’inconscient i el món dels
somnis, i després per un ví-
deo d’animació de Muriel
Félix on es visualitza el lli-
gam infinit entre totes les
coses. Així, ens adonem que

sobre la temporalitat del
cos, sobre la vida més enllà
de la vida i que no és neces-
sàriament la mort física, sinó
simplement la deslocalitza-
ció temporal i espacial que
es pot donar en el moment
menys esperat, simplement
fugint d’allò quotidià o bus-
cant la raresa. Aquest és
l’exercici que fa la merave-
llosa Mercedes Peón acom-
panyant musicalment l’es-
pectacle amb la seva revisió
del folklore gallec, traient-lo
del seu context i estètica ha-
bitual. La seva presència,
amb aquesta veu meravello-
sa i les mans ara a les baque-
tes de la bateria, ara prenent
la gaita, quedaran fins des-

Kiosko das almas
perdidas
De Roberto Oliván i Centro
Coreográfico Galego.
Mercat de les Flors, 19 de jul. Grec 08

El coreògraf tortosí Ro-
berto Oliván conver-
teix l’encàrrec d’una

producció del recentment
format Centro Coreográfico
Galego en un quiosc d’àni-
mes perdudes, un petit
temple de cossos i esperits
que ballen sense treva com
si calgués esgotar la vida
que pugui quedar en ells,
lluny de tota linealitat o
marc de concreció, una
mena de llimbs d’acció.

Es tracta d’un assaig

Crítica dansa

Oliván, quiosquer

BàrbaraRaubertNonell

l’extrema vitalitat d’uns ba-
llarins que exhalen tècnica i
unes ganes terribles, és
només un dels perfils de la
mort, a qui veiem les orelles
quan posa el micro per am-
plificar el so de l’alè fatigat
d’un dels ballarins i sentim
el que no distarà gaire de la
seva darrera expiració.

Oliván continua amb el
seu vitalisme de nòmada de
caravana, conduint tota la
tropa alegrement, mentre
ell va empenyent enfora les
personalitats de cadascun
per després organitzar-les
dins d’un caos estètic, tal-
ment com si fos un quios-
quer amb la seva paradeta...
No t’ho acabes amb els ulls.

Oliván continua
amb el seu
vitalisme de
nòmada

‘Budells’demuseu

Prop de 4.000 obres d’art de totes les disciplines
estan emmagatzemades al nou Museu de Lleida

Joan Tort
LLEIDA

El nou Museu de Lleida ex-
posa prop d’un miler de
peces d’art des del paleolí-
tic i fins al Barroc, però al
soterrani hi haurà en els
propers mesos la col·lecció
completa, que arriba a les
10.000 obres. El soterrani,
per tant, es converteix en
un segon museu, que no
serà visitable i on conser-
vadors, restauradors i do-
cumentalistes “mimen”
totes les peces. Montserrat
Macià, directora del
Museu, explica que “fins i
tot aquí es tracten amb
més carinyo les peces en
relació amb les exposades”
i ho argumenta per la feina
de classificació, documen-
tació, restauració i organit-
zació que requereix un ma-
gatzem amb aquest tipus
de “material sensible”. Ac-
tualment, les sales de re-
serves del Museu de Lleida
ja s’han posat en “solfa”
prop de 4.000 peces d’art.

Els “budells” del Museu
de Lleida són un conjunt de
senzills i sofisticats siste-
mes d’emmagatzematge
que van des d’uns prestat-
ges o armaris, a unes calai-
xeres amb persiana auto-
màtica i control de tempe-
ratura interior a uns
enormes prestatgeries per
a tapissos monumentals
enrotllats, que van reco-
berts d’una tela especial
que n’evita humitats i al-

tres degradacions. Tot ple-
gat, segons la conservado-
ra Núria Gilart per mante-
nir en perfecte estat les
peces i en un lloc que està
connectat per muntacàrre-
gues amb les sales d’exposi-
cions, el moll de càrrega o
les sales de restauració.
Afegeix que totes les col·lec-
cions estan classificades i
ordenades per èpoques i
materials, “ja que comp-
tem amb peces de pedra,
fusta, orfebreria, docu-
ments i papirs, teles o cerà-
mica i, a més, molts

d’aquests objectes amb pin-
tures o policromies incor-
porades”.

Material afegit
Actualment, arriba materi-
al de la col·lecció arqueolò-
gica de l’Institut d’Estudis
Ilerdencs amb el seu propi
inventari que ara es dupli-
ca per adaptar-lo al del
Museu. Un programa infor-
màtic ajuda a realitzar
aquestes tasques, i amb els
permisos i supervisions
oportunes està a la disposi-
ció dels investigadors, se-

gons explica el conserva-
dor Alberto Velasco.

Carme Berlabé, una
altra de les conservadores
del Museu explica que a les
reserves hi ha peces de
prou entitat per ser mos-
trades, però cal prioritzar
a l’hora de triar quines es
queden a l’exposició per-
manent. Un retaule de la
Pietat de Sixena, n’és un
exemple. Algunes peces,
però, es podran veure més
endavant en les exposici-
ons temporals que ja
s’estan programant. ■

Algunes de les pintures que es guarden a les reserves del Museu de Lleida ■ LAURENT SANSEN


