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on l’acceleració del movi-
ment i la consecució de
plaer són factors irrenuncia-
bles. I és per això que, un
dia, va decidir deixar de ba-
llar per posar-se al mateix
nivell jeràrquic que els es-

dues expressions artístiques:
la que busca la bellesa i la
que ensenya la lletjor, la que
ens parla d’energia i la que
vol entendre l’estructura, la
que s’explica com a al·lego-
ria i la que advoca per la na-
turalitat.

Jérôme Bel qüestiona els
valors capitalistes que han
destruït els lligams amb els
rituals tradicionals en favor
de la societat de l’espectacle,

U
na coreografia anties-
pectacle per explicar
al públic que la dansa

tradicional tailandesa i la
dansa contemporània occi-
dental han topat amb un
mateix problema: la globalit-
zació, l’homogeneïtzació
dels codis i la pressa. Pichet
klunchun & myself és un dià-
leg entre dos creadors que
encarnen les intencions dia-
metralment oposades de

Crítica* dansa

Lliçó a dues bandes

BàrbaraRaubertNonell

pectadors amb la intenció
de desvelar-los el que ama-
gaven les seves expectatives
sobre l’art.

Però actualment, la socie-
tat tailandesa ha perdut la
clau per entendre la seva
dansa tradicional, de mane-
ra semblant com a Occident
molts espectadors no han
trobat encara el camí que els
meni cap a la dansa contem-
porània; dues situacions

anàlogues per la frustració
que poden crear en uns ar-
tistes que necessiten trobar
el seu públic, aquella gent
amb qui confluir en un ma-
teix lloc i espai per validar el
seu procés d’aprenentatge.

Amb la invitació a un festi-
val de dansa a Bangkok com
a punt de partida per a
aquesta peça, el ballarí tailan-
dès Pichet Klunchun l’ajuda a
posar damunt la taula les di-

ferències i similituds d’Orient i
Occident, no només pel que
fa a la dansa sinó com a
resum de la seva manera de
pensar el món. Una lliçó de
temes clau per entendre el
món de l’art del futur i del
passat, en el present.

*
Jérôme Bel: ‘PICHET KLUNCHUN
& MYSELF’. INSTITUT FRANCÈS
DE BARCELONA. 27 DE GENER

Tailàndia, com
Occident, ha
deixat d’entendre
la seva dansa

TEATRE
‘City/Simcity’ inicia
el cicle de teatre
català a la Beckett
La Sala Beckett estrena avui
l’obra City/Simcity, de Jordi
Casanovas, el primer títol d’un
cicle de deu obres que pretén
donar a conèixer nous drama-
turgs catalans. Casanovas,
que a més ha dirigit l’obra, ex-
plica que la història està inspi-
rada en un videojoc en què el
participant ha de construir
una ciutat.

CINEMA
El Sindicat d’Actors
premia ‘Pequeña
Miss Sunshine’
La comèdia Pequeña Miss
Sunshine es va imposar en la
13 edició dels premis del Sindi-
cat d’Actors. Aquesta és la se-
gona victòria per a aquesta
comèdia el mateix cap de set-
mana, ja que també va reve-
lar-se com a guanyadora dels
premis que atorga el Sindicat
de Productors. Helen Mirren
va guanyar el premi a millor
actriu per The Queen.

LÍRICA
Daniela Barcellona
ofereix demà un
recital al Liceu
La gran mezzosoprano Danie-
la Barcellona oferirà demà al
vespre (20.30 h) un recital al
Liceu acompanyada al piano
per Alessandro Vitiello. La
mezzo italiana interpretarà
peces de Rossini, Respighi,
Tosti, Taralli i Donizetti, algu-
nes extretes d’òperes i altres
especialment compostes per a
veu i piano. La carrera de Bar-
cellona és important: des de la
Scala de Milà fins al Metropoli-
tan de Nova York, el Festival
de Salzburg i la Staatsoper de
Viena, entre altres grans coli-
seus. El públic liceista la pot
recordar per la interpretació
que va fer de l’òpera Semira-
mide la temporada 2005-06.
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Lluís Pasqual, amb ‘Hamlet’, i Josep Maria Pou, per ‘La cabra’,
centren l’atenció dels pròxims premis de les arts escèniques

Ramon Palomeras
MADRID

Antígona tiene un plan, de
Javier Muñoz, amb onze
candidatures, Peer Gynt,
dirigida per Calixte Bieito,
amb vuit; La cabra o qui és
Sylvia?, d’Edward Albee,
protagonitzada per Josep
Maria Pou, amb sis, i l’es-
pectacle de dansa J’arrive,
de Marta Carrasco, amb
cinc, acaparen les nomina-
cions de la desena edició
dels premis Max de les arts
escèniques que se celebrarà
el 16 d’abril al Palau Eus-
kalduna de Bilbao.

L’obra de Muñoz aspira a
millor espectacle de teatre
musical –contra El Mikado,
de Dagoll Dagom–, compo-
sició musical (J. Muñoz i Au-
gusto J. Algueró), director
d’escena (Joaquín Solanas),
escenografia (Rodrigo Za-
paraín), actor protagonista
(Jacobo Muñoz) i actor de
repartiment (Edy Asenjo).

‘Peer Gynt’
Però si per un fet destaca la
10a edició dels Max és pel
seu marcat accent català. 35
de les 79 candidatures són
de casa nostra. Peer Gynt
opta, entre altres, a millor
escenografia (Alfons Flores)
i millor actriu i actors de re-
partiment (Mont Plans i
Roser Camí i Boris Ruiz,
Carles Canut i Mingo Ràfols
respectivament). La cabra o
qui és Sylvia? lluitarà pel de
millor espectacle –contra

Hamlet, dirigida per Lluís
Pasqual, i Construyendo a
Verónica, de Bramant Tea-
tre–. A més a més, l’obra
d’Albee opta a millor adap-
tació, direcció d’escena i
actor protagonista, tots ells
concentrats en la persona
de Josep Maria Pou.

Hamlet
Al costat de les obres es-
mentades, cal destacar
Hamlet, amb quatre nomi-
nacions. A banda de la de
millor espectacle teatral ja
comentada, també opta a
millor director d’escena

(Lluís Pasqual), millor adap-
tació (també per Pasqual) i
millor actor (Eduard Fer-
nández). Divinas palabras
aspira també a quatre,
entre les quals millor esce-
nografia (Gerardo Vera i Ri-
cardo Sánchez Cuerda) i
millor actriu de reparti-
ment (Alicia Hermida i Ju-
lieta Serrano).

Al marge d’aquestes can-
didatures, Carles Santos
col·loca la seva obra La
meua filla sóc jo amb tres
opcions: millor autor tea-
tral en català, millor com-
posició musical i millor di-

recció musical, totes tres
pel compositor de Vinaròs.
Així mateix, no es poden
menystenir les opcions de
Lluïsa Cunillé com a millor
autor per l’espectacle Bar-
celona mapa de sombras,
d’Albert Guinovart en la ca-
tegoria de millor composi-
ció musical per Paradís, de
Joan Vives i Sergi Cuenca
com a millors directors mu-
sicals per El Mikado i
Hop!era, respectivament, i
de Clara Segura (La felici-
tat) i Laia Marull (Nina) en
la categoria de millor actriu
protagonista. ■

Dos dels nominats, Josep Maria Pou per ‘La cabra o qui és Sylvia?’ i Lluís Pascual per ‘Hamlet’ ■ PERE VIRGILI / XAVIER BERTRAL

‘Peer Gynt’, de
Bieito, opta a
vuit premis i ‘La
meua filla sóc jo’,
de Santos, aspira
a tres guardons


