
Regió7 DISSABTE, 20 DE FEBRER DEL 2016 47

CULTURES

l dia que va contem-
plar la decadència de
la Sala Ciutat no tan
sols va recordar les en-

tranyables visites escolars, va pen-
sar també que seria molt potent
disposar d’un espai com aquell
perquè Manresa hi muntés una fà-
brica de creació per evitar l’èxode
dels seus artistes. L’antiga Sala Lo-
iola és avui un gran solar, però els
somnis de Maria Ribera (Terrassa,
1984) són com un work in progress
que obre les vint-i-quatre hores del
dia. Tot i que haurà de posar el fre
de mà perquè d’aquí a uns mesos
serà mare, el neguit que la mou és
una font de la qual brollen idees i
projectes amb generositat. N’és
una mostra l’espectacle de dansa
i projeccions audiovisuals Pluja de
Llum,que aquest vespre formarà
part del circuit Jardins de Llum,
una iniciativa de la Taula de les Arts
Visuals de la Catalunya Central que
apropa l’art a la festa major d’hi-
vern de la capital bagenca.

«Marta Angelet i jo ballem, sen-
se portar sensors ni cap altre giny,
ens projectem sobre un fons en
blanc i una màquina recull la po-
sició de diversos punts del cos.
Aleshores, envia la informació a un
aparell informàtic a través del qual
el Shadi el-Hajj, l’altre component
del trio, transforma aquest conei-
xement en art lumínic, feixos de
llum, taques, punts...», explica Ri-
bera. El muntatge va ser escollit en
una convocatòria oberta per la

Taula per sumar tres propostes
als Jardins de Llum: se’n faran
tres sessions, d’uns deu minuts ca-
dascuna, a les 20.00, 20.45 i 21.30
h, al vestíbul de l’ajuntament.

Maria Ribera va néixer a Terras-
sa, va créixer a Mura i fa cinc anys
que s’ha instal·lat a Manresa amb
l’ànim d’arrelar-hi i contribuir a do-
nar cos a l’univers creatiu de la ciu-
tat des d’una aposta per l’hibridat-
ge de les disciplines artístiques. En
el taller de Santa Llúcia que va te-
nir obert durant un temps i, ara, al
del carrer de Fonollar, la ballarina

obre les portes a propostes que fu-
sionen dansa, teatre, les arts plàs-
tiques, la música, la tecnologia
audiovisual i les pràctiques perfor-
màtiques. No en va, del local d’as-
saig en diu La Gare (estació, en
francès), i també hi imparteix ta-
llers (corpoprojectes.com) per tre-
ballar la dimensió integral del cos
«com un mitjà de comunicació».

Psicòloga de formació, i balla-
rina des de ben petita, creu que les
etiquetes són una nosa i transmet
el seu coneixement en diferents es-
coles de la comarca. «No puc en-
focar el treball amb els nois i les no-
ies com una classe de dansa pau-
tada, ensenyant-los tècnica i tot
això, sinó que els he de dur cap a
aquest terreny des del joc simbò-
lic, les dinàmiques grupals, l’ex-
pressivitat...», afirma Ribera.

«Hi ha gent que creu que amb
el seu cos no es pot posar a ballar,
però segur que les seves possibili-
tats són superiors al que es pensen
que poden fer», comenta. La ma-
teixa convicció manifesta respec-
te del treball de la dansa amb les
altres arts –ja té alguns projectes en
marxa encara no explicitables amb
creadors de disciplines alienes a la
seva– i sobre el potencial de la
creativitat local. «Em trobo massa
artistes que m’expliquen que han
de marxar de Manresa perquè
aquí no tenen camí a fer», explica.
La Sala Ciutat ja no serà el lloc,
però estaria bé anar pensant en
una residència per al talent de la
Catalunya Central.
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La ballarina Maria Ribera fa ploure
llum al vestíbul de l’ajuntament
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L’artista oferirà tres sessions de l’espectacle «Pluja de llum» avui al vespre en el marc del circuit
«Jardins de Llum» Filla de Terrassa, va créixer a Mura i es va instal·lar fa uns quants anys a Manresa



CAROL
Direcció: Todd Haynes. Intèrprets: Ca-

te Blanchett (Carol Aird), Rooney Mara
(Therese Belivet), Kyle Chandler (Harge
Aird) i Sarah Paulson (Abby). Gran Breta-
nya i Estats Units, 2015. Guió: Phyllis
Nagy, basada en la novel·la The Price of
Salt, de Patricia Highsmith. Drama. 118
minuts. ★★★★

odd Haynes s’erigeix en
una de les veus dissidents
més superdotades i in-

dispensables del cinema nord-
americà rodat en els darrers vint-
i-cinc anys. Un cineasta major,
dotat d’una personalitat pròpia,

que ha tocat els gèneres (i els re-
gistres més diversos), però sense
abandonar mai una inventiva, un
risc i una heterodòxia a prova de
bomba. La descarnada Poison, la
sumptuosa Lluny del cel i l’eclèctica
I’m not there estan amarades del
mateix esperit lliure i transgres-sor.
I aquest vessant subversiu, dis-
fressat novament de melodrama
oficial de Hollywood, torna a surar
en el seu darrer treball, la mera-
vellosa Carol.

El film s’inspira en la segona no-
vel·la (El preu de la sal) de la reco-
neguda Patricia Highsmith, pu-
blicada el 1952 amb pseudònim.
La seva protagonista és una dona

adinerada, pertanyent a l’elit no-
vaiorquesa, que s’enamora de la
treballadora d’uns grans magat-
zems, una bohèmia afeccionada a
la fotografia. El llargmetratge està
ambientat en els anys cinquanta,
quan una onada de puritanisme i
d’anticomunisme paranoic creu-
ava el país de l’oncle Sam. Un
marc històric que explica les difi-
cultats que ha d’afrontar la parella
central per poder expressar els
seus sentiments.

Haynes torna sense complexos
al fulletó romàntic, però, si en l’es-
mentada (i prodigiosa) Lluny del
cel s’emmirallava en el genial Dou-
glas  Sirk (i en el seu Sólo el cielo lo

sabe, concretament), en aquesta
ocasió beu en les fonts de David
Lean i del seu memorable Breu en-
contre. Haynes, com tots els mes-
tres, sublima els fonaments del
melodrama i els converteix en un
estudi psicològic i romàntic d’una
bellesa, d’una subtilesa i d’una
profunditat incommensurables.
Cada  gest i cada mirada es trans-
formen, sota una càmera d’una
elegància i d’una perspicàcia infi-
nites, en un bocí de l’emoció més
autèntica i encisadora. I la quími-
ca perfecta entre les excel·lents
Cate Blanchett (una de les grans
dames del cinema actual) i Rooney
Mara culmina brillantment un re-

trat femení commovedor, tallat
amb la porcellana més fina i dis-
tingida. Superba i única.
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CINEMA CRÍTICA
Cate Blanchett i Rooney Mara protagonitzen l’esplèndida «Carol», una història d’amor
entre dones als Estats Units dels anys 50 que el director converteix en porcellana fina

UNA ALTRA JOIA DE TODD HAYNES

La Taula de les Arts Visuals
de la Catalunya Central orga-

nitza, dins les Festes de la Llum, un
itinerari per diferents carrers, pla-
ces i locals del centre històric de
Manresa, on es podran contemplar
diverses propostes artístiques. Des
de les 19 i fins a les 22 h, els via-
nants podran seguir una ruta du-
rant la qual toparan amb unes es-
tructures fetes de canya per enti-
tats locals i de la comarca, així com
performances i creacions lumíni-
ques. Els artistes convidats són
José Antonio Asensio, Rosó Cusó i
Dolors Puigdemont, i les tres pro-
postes escolllides en una convoca-
tòria a la qual es van presentar nou
projectes van a càrrec de Shadi el-
Hajj, Marta Angelet i Maria Ribera, i
alumnes de l’Escola Tècnica Supe-
rior d’Arquitectura i de la Facultat
de Belles Arts de Barcelona.
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Un itinerari pel nucli
antic de la ciutat

Maria Ribera regenta un local
d’assaig al carrer de Fonollar
on s’ofereixen espectacles de
fusió creativa i tallers

El muntatge «Pluja de llum»
transforma en formes de color
el moviment que provoquen
dues ballarines

L’artista treballa amb nois i
noies a diverses escoles de la
comarca i percep que a
Manresa hi ha potencial

Cate Blanchett i Rooney Mara
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Maria Ribera va posar somrient ahir al matí a la plaça d’Europa
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