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14 DE SETEMBRE DEL 200574 el Periódico

DANSAb
NEDERLANDS DANS
THEATER, companyia
d’alt nivell

DIRECTOR ARTÍSTIC Anders Hellström
LOCAL Gran Teatre del Liceu
DIA 12 de setembre

Coreògrafs amb
personalitat i uns
ballarins excel.lents

ARTS ESCÈNIQUESb
‘IMMORTAL 2’,
esplèndid
circ anglès

CREACIÓ Nofit State Circus
LLOC Carpa de Tàrrega
ESTRENA 10 de setembre

Per sobre de tot un gran
espectacle, que beu a
les fonts del millor circ

Crítiques 33

Més informació a la Cartellera de Cine i l’Avui Sortim, pàgines 78 a 83

33 TEATRE

La companyia Dagoll Dagom reposa el
musical per només tres mesos. Des de
la seva estrena el 1988, l’han vist
730.000 espectadors. ‘Mar i cel’ és un
muntatge basat en una obra d’Àngel
Guimerà. Tracta de la lluita entre dos
mons i també és una bella història
d’amor que la intolerància torna
tràgica. Amb Sergi Albert, Carles
Alexandre i Elena Gadel (foto), sota la
direcció de Joan Lluís Bozzo.
Teatre Victòria (av. Paral.lel, 67).
21.30 hores. 16 i 38 euros.

EL MUSICAL ‘MAR I CEL’
TORNA AL TEATRE VICTÒRIA

33 MÚSICA
PUNTO G
Paulo Praça i P. Medeiros aporten sons
sensuals a curtmetratges francesos
porno dels anys 20.
CCCB (Montalegre, 5).
22.30 hores. 12 euros.

33 MÚSICA
‘JAM SESSION’
Les vetllades de jazz, dirigides pel
bateria Mariano Steimberg, tornen als
soterranis d’El Foro. Avui l’acompanyen
Albert Sanz i David Mengual.
El Foro (Princesa, 53) 22 h. 3 euros

33 TEATRE
‘MIENTES CON
TODOS TUS DIENTES’
El còmic Antonio Ozores dirigeix i
interpreta una comèdia sobre l’amor.
Teatre Apolo (Av. Paral.lel, 59).
21.00 hores. 15 i 20 euros.

33 MÚSICA
TXELL SUST
La cantant de Mataró (foto) ofereix una
sessió de blues i swing amb el trio del
pianista August Tharrats.
Jamboree (plaça Reial, 17).
21.00 i 23.00 hores. 8 euros.

Les cites d’avui 33

33 Una imatge del muntatge.
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Ompli les caselles buides del
següent requadro de 9x9
quadrats, amb xifres de l’1 al 9.
No s’ha de repetir cap número
en una mateixa fila –horitzontal
o vertical– ni subquadrícula
de 3x3. El temps mitjà de
resolució oscil.la entre 10 i 30
minuts, però si triga més, no es
desanimi.

SOLUCIÓ AL D’AHIR

sudoku COPYRIGHT WWW.THINKSMARTMEDIA.COM / PLANET SYNDICATION

El segon programa de Neder-
lands Dans Theater al Liceu inte-
gra tres obres amb autoria de tres
coreògrafs: Paul Lightfoot i l’es-
panyola Sol León, que compartei-
xen la creació de Safe as houses i
Signing off, i Jacopo Godani, que
amb la seva peça Anomaly one
debuta al coliseu.

Fa dos anys i al mateix teatre,
Paul Lightfoot i Sol León ja van
demostrar la seva vàlua com a co-
reògrafs, condició que ara ratifi-
quen amb l’exhibició d’unes pe-
ces que, a pesar de portar-se dos
anys en les dates de les seves es-
trenes, estan unides per una
estètica i un moviment corporal
que imprimeix el segell dels dos
coreògrafs.

Mentre que Safe as houses, ins-

pirada en la idea que una casa
ofereix seguretat, alberga una
paret blanca amb un moviment
giratori que impulsa i dóna re-
lleu als cossos dels ballarins, Sig-
ning off reflexiona sobre la pèr-
dua que suposa qualsevol canvi.
Uns panys de paret foscos i unes
impressionants cascades de te-
les ondulants construeixen una
de les imatges més belles de la
funció.

Paul Lightfoot i Sol León in-
tegren sota una globalitat els vo-
lums escènics, una excel.lent
il.luminació, músiques de Bach
i Philip Glass i un moviment
que a Safe as houses busca una
forma lineal i tallant, mentre
que a Signing off el moviment
flueix d’una forma molt més
poètica.

A Anomaly one Jacopo Goda-
ni mostra, amb bons cops d’efec-
te, un grup d’éssers alienígenes
que sorgeixen de les ombres per
moure’s per l’escena de forma
convulsiva sota el xoc d’uns
cops de llum o dels sons que ge-
nera la música de Tom Willems.
Plataformes de metall i una
estètica heavy metal acompa-
nyen una obra contundent en

moviment i plàstica.
Els ballarins mereixen l’elogi.

Són uns intèrprets versàtils que
absorbeixen l’estil de cada co-
reògraf per transformar-lo en ex-
pressió personal. Destaca la balla-
rina catalana Lydia Bustinduy,
excel.lent a Safe as houses i Anoma-
ly one.<
MONTSE G. OTZET

La Fira de Tàrrega ha estat en di-
verses ocasions la porta d’entrada
a Europa de grans espectacles de
circ contemporani, que després
han arribat a Barcelona. El Tea-
tre Eloize (França) i el Teatro de
la Arena (Argentina) en són dos
casos. El Nofit State Circus (Gran
Bretanya) va fascinar a Tàrrega i
no es descarta que es pugui veure
a Barcelona. ImMortal és el títol
de l’obra.

És un circ singular, amb músi-
ca en directe, que es desenvolupa
a la mateixa carpa de la compa-
nyia, que viatja amb ells. Els es-
pectadors segueixen la represen-
tació drets, movent-se d’un lloc a
un altre en funció del focus prin-
cipal en cada moment del mun-
tatge. Hi ha qui el comparava

amb el Cirque du Soleil, però no
és comparable, si no és perquè es
tracta d’un circ de gran format i
gran poder d’atracció.

Els anglesos aborden números
clàssics del circ tradicional; equi-
libristes, funambulistes, trapezis-
tes, clowns hi tenen el seu mo-
ment de glòria, sempre dintre
d’una estètica, una il.luminació,
una música i un sentit de la co-
reografia originals.

Les accions de l’espectacle, que
ofereix moments d’una intensa
poesia, tenen lloc en diferents ni-
vells de l’espai: a terra mateix, so-
bre tarimes elevades uns tres me-
tres, a dalt de tot de la cúpula
que corona la carpa, als laterals
d’unes torres metàl.liques. Els ar-
tistes del Nofit State Circus apa-
reixen i desapareixen desplaçant-
se entre el públic i mantenen un
ritme trepidant que atrapa els es-
pectadors. Un circ amb capacitat
de sorprendre tota mena de
públics.<
GONZALO PÉREZ DE OLAGUER


