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PUBLICITAT

CANTADES D’HAVANERES

del 28 al 30 de setembre

28/09/07 22:00 h - BARCELONA - BARCELONÈS (Barcelona) - Gran Casino - 
PESCADORS DE L’ESCALA

28/09/07 22:00 h - EL PRAT DE LLOBREGAT - BAIX LLOBREGAT (Barcelona) - 
Barri Barceloneta - PEIX FREGIT

29/09/07 18:30 h - RIUDELLOTS DE LA SELVA - LA SELVA (Girona) - Plaça -
TERRA ENDINS

29/09/07 19:00 h - RIPOLLET - VALLÈS OCCIDENTAL (Barcelona) - C/ Nostra
Senyora dels Àngels - L’ESPINGARI

29/09/07 22:00 h - BARCELONA - BARCELONÈS (Barcelona) - Gran Casino -
BERGANTÍ

29/09/07 22:00 h - MOLINS DE REI - BAIX LLOBREGAT (Barcelona) - Pati de
Ca n’Ametller - MORRALLA I PEIX FREGIT

29/09/07 22:00 h - SANT BOI DE LLOBREGAT - BAIX LLOBREGAT (Barcelona) -
Plaça Major - VORAMAR

30/09/07 19:00 h - SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR - PLA DE L’ESTANY
(Girona) - Plaça Major- PESCADORS DE L’ESCALA

30/09/07 21:00 h - BARCELONA - BARCELONÈS (Barcelona) - Plaça de Sarrià -
MAR I VENT

30/09/07 22:00 h - BARCELONA - BARCELONÈS (Barcelona) - C/ Jordi de Sant
Jordi (Sant Andreu) - GAVINA

30/09/07 22:00 h - BARCELONA - BARCELONÈS (Barcelona) - La Bordeta -
BERGANTÍ

30/09/07 22:00 h - VESPELLA - TARRAGONÈS (Tarragona) - Plaça - BLAU
MEDITERRÀ
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� Casa Àsia exposa, fins
al 16 de desembre, un con-
junt de 45 cartells de pro-
paganda política del Viet-
nam que tracen la dramàti-
ca història d’aquest país
des dels anys seixanta fins
a finals dels vuitanta. És el
primer cop que aquests
cartells, tots originals, ela-
borats manualment (la ma-
joria són aquarel·les), sen-
se firmar i creats al final
del conflicte amb França i
en plena guerra amb els
Estats Units, surten del
país del sud-est asiàtic. La
comissària, Menene Gras,
va fer una selecció minu-
ciosa, sense rebre cap cen-
sura, dels rics fons del Mu-
seu Nacional de Belles
Arts del Vietnam.

L’únic que es va con-

sensuar amb el director del
museu va ser el títol de
l’exposició: El renaixe-
ment d’una nació. «No vo-
lien que la mostra reflectís
ni un bri de victimisme, si-

nó la lluita del país per re-
sistir i per progressar»,
subratlla Gras. Una lluita
que queda reflectida en els
lemes dels cartells, plens
d’orgull i força; uns van

dirigits a l’enemic («Man-
tinguem la ferma decisió
de lluitar i vèncer el ianqui
agressor»), d’altres a esti-
mular la producció interna
(«un gra d’arròs és un gra
d’or»). El cartellisme polí-
tic vietnamita és descone-
gut a Occident, però la se-
va estètica recorda, incon-
fusiblement, el constructi-
visme rus i la imatgeria so-
viètica. Ara bé, passat per
un sedàs autòcton i autèn-
tic: «Són cartells més
suaus, més naïfs, en con-
traposició amb la duresa
del constructivisme», re-
marca Gras. Així, aparei-
xen constantment nens
com a símbol del futur de
la nació.

L’exposició a Casa Àsia
es completa amb la projec-
ció de cinc documentals.

Casa Àsia exposa cartells de la guerra
del Vietnam que mai havien sortit fora
MARIA PALAU / Barcelona

Els nens apareixen molt so-
vint en els cartells.

Produir per progressar, le-
ma recurrent dels cartells.

i ha una estona molt còmica en l’espectacle
en què un dels acròbates intenta seure en
una cadira, tot i que mil i una dificultats

porten tots els ardus intents fins al fracàs més abso-
lut. És una seqüència de l’espectacle que es va fer al
TNC com a obertura de la temporada 2007/2008 i
que ben bé podria ser un número còmic al Roncalli,
per exemple, un dels circs més prestigiosos d’Euro-
pa. Però el de les cadires no és un número aïllat, si-
nó que forma part d’un conjunt ple de ritme, amb
idees originals i ben executades, i l’excel·lent tècni-
ca que demostren els cinc artistes amb els seus flic-
flacs dalt de l’escenari. Ambientat en un entorn
bèl·lic, es van succeint moltes situacions ocurrents,
com ara quan alguns dels artistes fan mèrits perquè
un guardià obri una reixa que hi ha a l’escenari –el
gir final del número fa que el públic aplaudeixi es-
pontàniament– o quan un sofà es menja i escup els
artistes. Així fins a un reguitzell de gags, tots engi-
nyosos, divertits, contemporanis i amb un gran tre-
ball gestual de l’elenc d’artistes. L’espectacle, amb
una escenografia en què gairebé tot està estripat
–partitura, sofà, teló–, comença amb una gran ven-
tada i acaba amb una gran tempesta en alta mar, i,
com explica el responsable de la creació i de la po-
sada en escena, James Thiérrée, «la història s’esca-
pa». «Realment –explica en el programa de mà–
m’hauria agradat explicar-vos unes històries...,
perdó, una història..., però, malauradament, se
m’escapa.» En el món del circ actual, sempre hi ha
el dilema de si cal explicar històries o no, i en
aquest camp els puristes i els renovadors viuen en-
frontats. Un espectacle com el presentat al TNC se-
gur que ajuda a reconciliar posicions. Multidisci-
plinari, amb circ, dansa i teatre gestual i visual, els
vuitanta minuts que dura el muntatge, que s’acaba
diumenge, passen com si res. El públic va respon-
dre dimecres a la nit com poques vegades en un dia
d’estrena. Es va aixecar de les butaques per aplau-
dir amb ganes i intensitat durant cinc minuts un
gran treball. Una nit d’èxit.

H

circ | «la veillée des abysses»

Dempeus
� Creació i posada en escena: James Thiérrée

Artistes: Raphaëlle Boitel, Niklas Ek, Thiago

Martins, James Thiérrée, Uma Ysamat

Dia: 26 de setembre

Lloc: Teatre Nacional de Catalunya. Fins al dia 31

MARCEL BARRERA
Zero Degrees es presenta
com un pont, un espai que
només existeix quan es re-
corre el camí d’un lloc a un
altre. Un espai incert entre
dues fronteres igual que el
travessat fa anys pel coreò-
graf britànic originari de
Bangla Desh Akram Khan
en un viatge entre l’Índia i
Bangla Desh. «Tot ens re-
met a aquest punt que no té
nom i que és un espai de
transformació i canvis,
que només es recorre quan
viatges», explica Larbi.

A l’hora d’idear aquesta
coreografia, els dos balla-
rins han tingut la col·labo-
ració de l’escultor Antony
Gormley, que ha creat uns
maniquins –alter ego de
Khan i Larbi– i el compo-
sitor Nitin Sawney: «Amb
aquests ninots aconse-
guim mostrar la dualitat
entre el yin i el yang i el
contrast entre el moviment
i la quietud.»

Al mateix temps, en
aquest terreny que obre
Zero Degrees també hi ha
espai per al dilema moral.
Inspirant-se en el viatge de
Khan, el ballarí, sobre
l’escenari, es troba amb un
home mort i amb la possi-
bilitat d’ajudar o no la seva
acompanyant: «La lliber-
tat és complicada perquè
suposa triar i, en el mo-

ment que has triat, ja no ets
lliure perquè sempre has
de viure amb les conse-
qüències de la teva tria.»

Els dos coreògrafs es
van conèixer el 2000, però
per falta de temps no van
aconseguir treballar junts
fins al 2005. Procedents de
corrents de la dansa con-
temporània molt diferen-
ciades –Khan, per exem-
ple, està molt influenciat
per la dansa índia del kat-
hak, que va marcar la peça

que va interpretar al costat
de Sylvie Guillem l’estiu
passat al Festival Grec de
Barcelona–, els dos coreò-
grafs asseguren que treba-
llar plegats no ha suposat
cap mena de renúncia ja
que van parlar molt per po-
sar-se d’acord: «Al final
hem vist que necessitem la
presència de l’altre per
crear els contrastos. No-
més ens sentim complets
quan estem junts», comen-
ta Khan. «De vegades

anem junts, de vegades
lluitem, d’altres s’esta-
bleix una relació d’igual-
tat, però al final ens trans-
formem i ens construïm
amb noves experiències»,
hi afegeix Sidi.

Aquesta és la primera i
única col·laboració entre
els dos creadors: «Farem
una nova peça junts d’aquí
a uns nou anys. Abans ne-
cessitem viure noves ex-
periències i enriquir-nos»,
conclou Khan.

La dansa de la dualitat
«Zero Degrees»d’Akram Khan i Sidi Larbi obre temporada al Mercat de les Flors

Akram Khan (al fons) i Sidi Larbi durant una representació de Zero Degrees./TRISTAM_KENTON

� Quin és l’espai que separa la quie-
tud i el moviment?, la vida i la mort?,
dues persones o dos països? Akram
Khan i Sidi Larbi, coreògraf de Les

V. GAILLARD/ Barcelona Ballets C. de la B, s’endinsen en
aquest terreny «invisible» però «pre-
sent», fet de possibilitats i eleccions,
on la llibertat –malgrat el que pugui
semblar– s’escapa. Zero Degrees es

va estrenar al Sadler’s Wells de Lon-
dres el 2005, i avui obrirà la tempo-
rada del nou consorci Mercat de les
Flors Dansa i Arts en Moviment, on
es podrà veure fins diumenge.




