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La companyia Senza
Tempo sembla voler
fer un gir vers la litera-

tura a partir de l’obra La
dona justa, de Sándor Márai,
amb un nou espectacle que
requereix una tensió escèni-
ca difícil de mantenir per als
intèrprets. De fet, hi ha dues
parts molt marcades en
L’home, la dona i l’altra
dona: l’una sembla que no
acabi mai i l’altra finalitza
quan voldries que continu-
és. És possible que, sense la
dilació de la primera –esce-
nes que van de la teatralitat
textual a la composició de fi-
gures estàtiques en una jux-
taposició sense rumb apa-
rent ni timoner experimen-
tat–, la segona perdés
l’efecte de bogeria que
inunda els sentits de l’es-
pectador i els fa volar per un
univers de sexes enfrontats.

Amb metàfores culinàries
que omplen la peça de
pops, gallines i gats cuinats,
l’amor és entès com a ali-

ment que passa de la vida
salvatge a la domesticitat a
través de la mort, una ma-
nera de dir que la matèria
del desig es veu transforma-
da amb el pas del temps o
simplement per la mirada
de diferents persones. Sen-
za Tempo ha descartat les
frases corporalment melò-
diques que l’havia caracte-
ritzat i s’ha llançat a una in-
vestigació de la desestruc-
turació del relat i de la
creació d’imatges de doble
significat, formades per du-
es parts contràries (Carles
Mallol en actitud viril però
vestit de dona) o trencades
en dues (el cos i les cames
d’una dona, separats per
dos arbres). Tot i la confusió
de la primera part, de sobte
arriba un clímax que es
manté fins al final, amb un
infinit Si tu me dices ven en
què els tres ballarins han de
mantenir els braços oberts i
resistir aquest suplici etern,
com és el turment de l’amor.
Aquí l’home té greus pro-
blemes per resistir mentre
que la superior força de la
dona queda demostrada en
una senzilla imatge.
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del relat

Uncircdepurasang
S’alçaalFòrumlacarpade‘Cavalia’,espectacleeqüestrecreatperun
exresponsabledelCirqueduSoleilquetriomfaaEuropaielsEUA

Bernat Salvà
BARCELONA

Seixanta cavalls, uns 40 ar-
tistes –acròbates, genets,
músics...–, quatre anys i
mig de gira per Nord-amè-
rica i Europa, un milió i mig
d’espectadors i prop de
15.000 entrades venudes
abans de l’estrena a Barce-
lona, el 29 de gener. L’es-
pectacle eqüestre Cavalia
alçava ahir la seva carpa al
Fòrum –a la vora del mar,
just davant del Centre de
Convencions– i, mentre
una representant de la
companyia explicava els
números que mou aquest
xou, es podia contemplar
l’espectacular desplega-
ment de les instal·lacions.

Més xifres: una cinquan-
tena d’operaris van aixecar
lentament la gran vela blan-
ca, que recolza en quatre
torres de 30 metres d’alça-
da. Quan tot estigui a punt,
hi podran seure 2.000 es-
pectadors davant d’un esce-
nari de 50 metres de llarg i
20 d’ample.

El ‘Cirque du Soleil equí’
Ahir era el dia de Sant Anto-
ni, el patró dels animals, i al
Fòrum es va parlar molt de
cavalls. Però la coincidència
amb la diada tradicional va
ser per atzar. Cavalia dóna
tot el protagonisme als
equins, i té un plantejament
artístic que li ha valgut com-
paracions amb el Cirque du
Soleil. No debades, el seu
fundador i director, Nor-
mandLatourelle,ésdelQue-
bec i va ser subdirector
d’aquell circ entre el 1985 i
el 1990. “El públic i la prem-
sa han fet aquesta compara-
ció als llocs on hem actuat

–diu Gabrielle Pauzé, cap de
relacions públiques de Ca-
valia–, per la posada en es-
cena i el concepte d’especta-
cle que apliquem”.

Tot i que Latourelle no
era un expert en cavalls, se
sentia tan atret per
aquests animals que va fer-
los protagonistes d’un es-
pectacle. “Va ser difícil tro-
bar domadors eqüestres
que compartissin la seva fi-
losofia, que es basa en el
respecte a l’animal”, expli-
ca Gabrielle Pauzé. Final-
ment, a la Provença, prop
d’Avinyó, van trobar Frédé-
ric Pignon i Magalí Delga-
do. Durant quatre anys,

van preparar un espectacle
que es va estrenar l’agost
del 2003 a Mont-real.

Milers d’anys d’història
Animals domats, diferents
disciplines circenses i no-
ves tecnologies (una gran
pantalla, efectes especials
i de llum...) es combinen en
un muntatge que, segons la
cap de relacions públiques,
“inclou diferents números,
però segueix una línia te-
màtica: explora la relació
entre els cavalls i els éssers
humans al llarg de milers
d’anys”. “Cavalia és un es-
pectacle totalment dife-
rent –afegeix–, crea un

món poètic amb la seva
forma de presentar els ca-
valls”. Quins són els núme-
ros estrella? Gabrielle
Pauzé diu que depèn del
lloc on s’actua. A Texas, van
quedar bocabadats amb la
cavalcada romana: una cur-
sa de genets drets sobre dos
cavalls, amb decorat i efec-
tes especials que imiten un
amfiteatre romà. A altres
llocs ha sorprès el número
del carrusel, amb vuit se-
mentals que giren i ballen.
A partir del 29 de gener, i
fins a primers de març, el
públic barceloní podrà deci-
dir quin és el seu número
preferit. ■

DIVENDRES 18
SANT POL DE MAR
● A les 21.30 h, Centre Cultural
i d’Esbarjo, cobla Sabadell

DISSABTE 19
BEGUES
● A les 12 h, pl. de l’Ateneu,

cobla Marinada

CASERES
● Al matí i a la tarda, cobla
Pare Manyanet de Reus

SANT FERRIOL
● A les 11 h, ermita de Sant

Fruitós d’Ossinyà, cobla La Prin-

cipal de Porqueres (aplec)

TORREGROSSA
● A les 13 h, cobla Costa Brava

TORRELLES DE LLOBREGAT
● A les 12 h, pl. de l’Església,
cobla Contemporània

DIUMENGE 20
BARCELONA
● A les 12 h, pla de la Catedral,
cobla Popular
● A les 18 h, pl. de Sant Jaume,
cobla Rambles

CABRERA DE MAR

AgendadeSardanes Òscar Igual

● A les 12.15 h, pl. de l’Esglé-
sia, cobla Ciutat de Mataró

CASSÀ DE LA SELVA
● A les 12 h, Can Vilabella d’Es-
clet, cobla Selvamar (aplec)

MATADEPERA
● A les 12 h, cobla Sabadell

PALAMÓS
●  A les 12 h, pg. del Mar, cobla
La Flama de Farners

VILAFRANCA DEL PENEDÈS
● A les 12 h, rbla. de Sant Fran-
cesc, cobla Reus Jove

Una cinquantena d’operaris van aixecar ahir al matí al Fòrum la gran carpa blanca de ‘Cavalia’ ■ XAVIER BERTRAL

Seixanta cavalls i
quaranta artistes
actuen en un xou
que ha estat vist
per un milió i mig
d’espectadors




