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El Temporada Alta gaudeix amb Israel Galván, Los Corderos,
Cabosanroque i ‘Primer álbum’ en un gran dia de creació contemporània

Experiments ambèxit

Els experiments, diu el conegut
consell, amb gasosa. Perquè, ja se
sap, de vegades exploten. O, pitjor
encara, no ofereixen cap resultat
interessant. El mateix director del
Festival Temporada Alta reconei
xia fa uns dies, en la presentació
delsespectaclesdecreaciócontem
porània, de nous llenguatges escè
nics, que estan prenent Girona
aquest cap de setmana, que alguna
vegadahahagutd’acabaralgunaes
trenad’aquestsmuntatgesarriscats
amb la sevamillor caradecircums
tàncies. De vegades surten millor i
d’altresni tansolsexploten.Aquest
any ha tingut sort. Els que va pre
sentar ahir van trencar tots els pro
nòstics.Quatredequatre.
La instal∙lacióvisual i sonoraque

harealitzatCabosanroquealaCasa
deCultura,Noemva fer JoanBros
sa, bonica, impactant, podria estar
en un –gran–museu d’art contem
porani.IsraelGalvánnofallamai,ni
quan experimenta i presenta Solo.
LosCorderos.sciZa!esvanposarel
públic a la butxaca des del principi
amb les gamberrades escèniques i
la física quàntica d’Afasians. The
last conference–que, van aclarir, en
l’universparal∙leldelqualvénenno
és lasevaúltimaconferènciasinó la
primera. I el teatre d’objectes de
XavierBobés, JomiOligor iShaday
Larios a Primer álbum va emocio
narelsespectadorsquevancongre
gar en una casa del Barri Vell, a la
imponent pujada de Sant Domè
nec.Unacasaqueésel tallerde l’úl
tim fuster del centre històric però
que,amés,enelseumoment,vaser
elTeatreOdeondeGirona,delqual
quedenrastrespreciosos.
De fet, el matí va començar amb

aquest muntatge de la nounada El
Solar.AgenciadeDetectivesdeOb
jetos, que va demostrar que busse
jar en un lloc tan anònim com una
antigafusteriapotacabar, si s’estira
convenientment el fil, mostrant la
història d’un barri, una ciutat. Al

capdavall, allà s’han fet des dels ta
üts fins als mobles de tants i tants
conciutadans. I Bobés, Oligor i La
riosestirenbéelfildavantunesgra
desimprovisadesal’antigafusteria,
entremaquinària i parets empape
radesd’eines, amb llibres de comp
tes en què es descobreix que diver
ses víduesnovanpagar els seus en
càrrecs, amb mostraris de mobles,

ambpostals i fins i tot ambuna tau
leta la porta de la qual està elabora
da ambun tros de fusta quemostra
els anells d’un arbre, uns anells que
els duen fins al 1705, repassant des
d’un incendi fins al bosc de l’arbre
que li va deixar una cicatriu fins a
les diferents invasions i setges que
vapatirGirona.

I després dels objectes, el bailaor
Israel Galván. Solo. Sense ningú
més. En una església romànica, el
monestir de Sant Pere de Galli
gants, que per dins està completa
ment nua i que ahir va tenir grades
per contemplar Galván fent el que
vavoler,sensemésil∙luminacióque
la de l’església tot i que amb alguns
efectes de so que van resultar més
que efectius. Galván, abans molt
vergonyósambelpúblic, arase li va
posar davant, va jugar a picar de
mans amb alguns, a ballar davant
d’altres, a recórrer les grades i a fer
sonar les seves sabates –que de ve
gades sonaven com la traca final
d’unagranrevetlla–,peròtambéles
seves palmas, de vegades en el seu
cos. I els seus dits, fentlos petar i
moventlos comsi fossin les espur
nesquedeixenenl’aireelsfocsarti
ficials. Amb pantalons negres i una
dessuadoragrogaambcaputxaque
portava enfundada semblant entre
un hiphoper i un sacerdot, Galván
va anar a totes i hi va posar molta
elegància i humor, tot de manera
molt lliure, fet que va deixar algú
ambdesitjosd’unacosaméslligada.
La instal∙lació de Cabosanroque

a la Casa de Cultura, magnífica.
Hipnòtica. Copes, vasos de plàstic,
màquines d’escriure amuntegades,
culleretes i boscos de canyes for
mats per cintesmètriquesmetàl∙li
ques, tot sonava.
Primer, se sent Joan Brossa par

lantdelasevaexperiènciaalestrin
xeres de la Guerra Civil i com es va
salvar de morir perquè va sentir
unaveu–desprésvaresultarqueno
hihavianingú–iesvadesplaçaruns
metres.Després, començaun festi
valdellumisonsenquèsonenalgu
nes de les seves paraules i a què el
públic s’entregaper27minuts.
I de la hipnosi a la bretolada.

Els Corderos.sc i Za! van saltar i
fins i tot van fer dues migdiades a
La Planeta amb Afasians. The last
conference. Arribats d’un món en
quènohihajosinónoyotros,onl’er
ror es valora i el progrés és unmite
–“siestábien,paquécambiar”–van
començar cantant La gata bajo la
lluvia–perallòdelgatdeSchrödin
gerdequèdesprésparlentant– ial
guna espectadora ja no va parar de
riure.c
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Una imatge d’Afasians. The last conference, de LosCorderos.sc i Za!

Galván va ballar lliure
i ambmolt d’humor
experimentant
amb el so d’un
monestir romànic
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OCEAN COLOUR SCENE
1/12 SALAAPOLO

JAIN
3/12 SALABIKINI

ENRIC MONTEFUSCO
14/12 CASINO L’ALIANÇADELPOBLENOU

NÚRIA GRAHAM
21/12 ELMOLINO

PACO IBÁÑEZ
28/12 PALAUDE LAMÚSICA

ARAMALIKIAN
27-29/12 PALAUDE LAMÚSICA

20º ANIVERSARIO
MOSSELEY
SHOALS

ANTÍLOPEZ
14/12 ELMOLINO

MIGUEL POVEDA
4/12 GRANTEATREDELLICEU

TONY HADLEY
21/11 PALAUDE LAMÚSICA

LA VEU DE
SPANDAU
BALLET

Reviu l’ambient modernista amb
dos concerts únics al Palau Güell

Més informació
i venda d’entrades a:

palauguell.cat

en el marc de l’exposició «Maria Lluïsa Güell, pintora»

25 i 26 de novembre
a les 19 h


