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‘MDLSX’ MERCAT DE LES FLORS 21 DE JULIOL 

El col·lectiu artístic italià 
Motus ha visitat dues vega-
des el festival Grec eviden-
ciant que el seu és un ter-
ritori escènic sense fronte-

res on s’hibriden llenguatges i recur-
sos diversos amb preponderància de 
l’element visual i sonor. Aquesta idea 
sobre les fronteres aixecades per la so-
cietat que defineixen comportaments, 
actituds i fins i tot sentiments és el ro-
vell de l’ou del nou espectacle MDLSX. 
Un espectacle de caràcter performa-
tiu sobre una impressionant base mu-
sical, en què l’actriu fetitxe de la com-
panyia, Silvia Calderoni, afronta el te-
ma de la identitat sexual i, per exten-
sió, de qualsevol identitat adquirida.  

A través del duríssim relat entre 
l’autobiografia d’aquesta actriu d’as-
pecte certament androgin i la ficció, 
MDLSX mostra i qüestiona com, des 
del punt de vista científic i polític, la 
societat necessita encasellar els indi-
vidus dins d’una definició de norma-
litat en blanc i negre. Hi ha molts es-
tudis sobre com es forma la identitat 
sexual. 

Precisament ahir mateix el diari 
El País publicava un informe cientí-
fic que reconeixia que ni separant els 
diferents factors, des dels biològics 
fins als psicològics i educatius, es pot 
saber per què l’individu se sent bé en 
un rol femení o masculí. El transgène-
re qüestiona, doncs, la base sobre la 
qual s’edifica la societat a través dels 
rols sexuals que deriven en socials i, 
fins fa ben poc, laborals, i que es repro-
dueixen fins i tot en algun diccionari, 
on als transgèneres se’ls identifica 
com a monstres. 

L’actuació de Silvia Calderoni és 
catàrtica, i en la mesura que bona part 
del que s’hi explica ha passat, consci-
enciadora d’una realitat tan difícil de 
tractar. I en aquest sentit és a la vega-
da un acte d’una enorme valentia i un 
crit de llibertat que ressona sobre ins-
pirades cançons de Talking Heads, 
The Cramps, Vincent Gallo, R.E.M., 
The Smiths... i així fins a vint-i-dos fas-
cinants tracks. Un espectacle colpidor. 
Commovedor.e

cultura

Ell i ella, 
catarsi sobre 
el transgènere

Silvia Calderoni, l’actriu fetitxe 
de la companyia. NADA ZGANK

Ton Koopman es manté fidel al Bachcelona

frescant que oferia una perspectiva 
diferent, i no per això menys fidedig-
na, dels cinc compositors interpre-
tats. Llàstima que el programa de mà 
deixés en la inòpia sobre instru-
ments, obres o intèrprets. 

La parella d’instrumentistes, a 
banda de la compenetració en les pe-
ces a duo, que venia de sèrie, va mos-
trar característiques complementà-
ries: més elegància per part de Ma-
thot, més fogositat (i alguna brusque-
dat ocasional) per part de Koopman, 
que, no obstant això, va oferir de for-
ma tan aprimorada l’ària de les Vari-

acions Goldberg que ens va fer 
enyorar no escoltar tota la resta. La 
combinació de clavecí (Koopman) 
i fortepiano (Mathot) va ser ben 
curiosa, però va funcionar tant en 
l’Andante amb variacions K501 de 
Mozart com en les cançons brità-
niques de Haydn, escrites bé amb 
acompanyament de teclat sol, bé 
per a trio amb piano. Va ser en 
aquestes peces on el veterà Klaus 
Mertens es va mostrar més distès, 
com si fóssim en una sessió musi-
cal en família; no debades el barí-
ton alemany és un col·laborador 
habitual de Koopman. La veu 
manté una admirable flexibilitat 
que li va permetre sortir airós 
d’una cantata italiana de Händel, 
tot i el poc idiomatisme del resul-
tat final. Va ser, tanmateix, amb 
Bach pare i fill on Mertens va llu-
ir més, ja fos en la solitària peça de 
Carl Philipp Emanuel o en la tria 
del Quadern d’Anna Magdalena 
Bach de Johann Sebastian, amb 
cotes d’emotiva unció a Bist du bei 
mir. Que aquesta peça no sigui de 
Bach és el menys important.e

Ton Koopman  
i la seva dona, 
Tini Mathot, 
dijous a 
L’Auditori. 
BACHCELONA

Catalunya revela la Venècia que no es veu

amb immigrants asiàtics a Nova 
York, taxistes de Ciutat de Mèxic, gi-
tanos joves de Lleida, treballadores 
sexuals a Madrid i persones amb di-
versitat funcional a Barcelona per 
donar-los veu i oferir-los una eina 
per organitzar-se. Abans de Venècia, 
BlindWiki s’ha presentat a Sydney, 
Roma i Berlín. “En una societat en 
què la cultura del visualisme predo-
mina sobre qualsevol altre sentit, La 
ciutat que no es veu ens parla de com 
és Venècia des del so i des del senti-
ment de persones cegues i amb bai-
xa visió, que experimenten la ciutat 
d’una manera molt diferent”, afirma 
Mery Cuesta. 

El desenvolupament de La ciutat 
que no es veu comença a partir d’ara. 
A més de la logística tecnològica, 
caldrà  seleccionar els participants. 
“Ells proposen, debaten i decidei-
xen de manera assembleària els te-

mes”, explica Antoni Abad. El 
ventall de temàtiques pot inclou-
re des d’avisos sobre on hi ha bar-
reres arquitectòniques fins a la 
gravació de paisatges sonors. 
L’apli estarà disponible per a tots 
els públics: “Tothom podrà expe-
rimentar la ciutat com les perso-
nes cegues i amb baixa visió”, 
afirma l’artista. Amb aquest pro-
jecte, la seu de Catalunya a Venè-
cia, els cantieri navali, no serà 
una sala d’exposicions, sinó un 
espai on s’explicarà el funciona-
ment de BlindWiki i es faran ta-
llers i debats. També s’organitza-
ran rutes en vaporetto i es publi-
carà una novel·la gràfica en brai-
lle a partir dels àudios recollits. 
El pressupost del projecte és de 
prop de 500.000 euros, 185.000 
dels quals es destinaran a les tas-
ques de producció.e

Roc Parés, 
Antoni Abad i 
Mery Cuesta 
amb el director 
de l’Institut 
Ramon Llull, 
Manuel 
Forcano.  
INSTITUT RAMON LLULL 

 

Antoni Abad portarà a la Biennal la seva apli participativa amb invidents

Els responsables de l’Institut Ra-
mon Llull (IRL) dels últims anys 
han subratllat sovint una idea sobre 
la participació de Catalunya a la Bi-
ennal de Venècia d’art: no es tracta 
de fer d’aquesta gran cita únicament 
un aparador, sinó que l’objectiu és 
vincular-se més profundament a la 
ciutat. El projecte que s’hi exposa-
rà l’any que ve hi encaixa a la perfec-
ció. Els comissaris Mery Cuesta i 
Roc Parés i l’artista Antoni Abad 
han guanyat el concurs convocat 
per l’IRL amb el projecte La ciutat 
que no es veu. Els protagonistes se-
ran un grup de persones cegues i 
amb baixa visió que faran un mapa 
sensorial de la ciutat amb enregis-
traments d’àudio geolocalitzats, a 
través de l’aplicació desenvolupada 
per Abad, BlindWiki. Venècia és la 
ciutat de les vistes per excel·lència 
i també es podrà descobrir a través 
de paraules i sons. 

“Des de l’any 2004, Antoni Abad 
és pioner a l’hora de fer servir els 
mòbils multimèdia com a mitjans de 
comunicació social”, afirma Roc Pa-
rés. “El protagonisme d’aquests tre-
balls no té la sensibilitat d’Abad ele-
vada des de l’atalaia d’un artista –
subratlla el comissari–, sinó que ell 
és l’orquestrador de processos soci-
als molt oberts i molt lliures”. 
Aquests processos se centren en 
“grups que normalment no tenen en 
compte les grans corporacions que 
desenvolupen les eines de comuni-
cació interactiva”. En els últims anys 
Abad ha treballat, entre d’altres, 

Ton Koopman L’AUDITORI 21 DE JULIOL 

Nova edició del Bachcelo-
na, una de les iniciatives 
més estimulants sorgi-
des els últims anys a ca-
sa nostra, i nova visita de 

Ton Koopman per inaugurar un fes-
tival atípic pel caràcter monogràfic, 
per l’extensió en espais inusuals de la 
ciutat i per unes propostes en formats 
ben variats. El concert del músic ho-
landès, fins i tot admetent la promis-
cuïtat d’un programa que anava més 
enllà de Bach, lligava a la perfecció 
amb el tarannà del festival, ja que no 
és habitual en aquestes latituds assis-
tir a una sessió protagonitzada per 
dos clavecins, un orgue i un fortepia-
no, a més d’un baríton. Koopman i la 
seva esposa, Tini Mathot, van optar 
per un repertori constituït per peces 
curtes, una amanida assortida i re-
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