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Once
D’Anne Teresa de
Keersmaeker / Rosas.
Teatre Lliure, 30 de maig.

La icona de la lluita pro
drets humans Joan
Baez és autora de la

perillosa banda sonora del
darrer solo de la també
aventurada Anne Teresa de
Keersmaeker, coreògrafa
belga d’una severitat d’estu-
di que l’ha col·locat entre els
mites de la dansa contempo-
rània. La mitologia, se sap, té
capítols de gran temeritat i
aquest n’és un. També sol
ser metafòric i contenidor de
gran saviesa, com Once, un
espectacle d’intel·ligència te-
atral i seriosa sensibilitat.

Aquest segon solo de De
Keersmaeker, estrenat des-
prés dels atemptats de l’11-S
i que va tenir unes connota-
cions especials per aquest
fet, és, en realitat, un exercici
de recerca del vocabulari
comú entre la música i la
dansa. El que s’hi mostra,
més enllà del contingut de
les lletres, és un anar i venir
de text artístic on se sumen
els missatges de les cançons
–projectades en el teló de
fons–, les melodies amb la
veu de Baez, i els moviments

d’un cos que es trenca i es
reajunta àgilment, per con-
formar un discurs propi, un
llenguatge contemporani
que valida la lluita dels 60
però no pot evitar un to
d’ironia per mor del temps i
la continuïtat dels conflictes
pels quals Baez lluitava.

La coreògrafa hi balla pe-
rò també se’n riu, com si ens
digués que ja no és possible
prendre’s res seriosament,
més enllà de l’art, de les re-
cerques personals. En la
part final de l’obra, per il·lus-
trar la cançó With God on
our side hi ha la projecció
d’imatges de guerra en
blanc i negre sobre el fons i
també sobre el cos nu de la
ballarina. Són visions de
brutalitat anònima sobre un
camp de batalla personal,
l’art, que emana del particu-
lar i retorna a la comunitat
d’individus, una lluita que es
retroalimenta. Once ens
permet veure la base ro-
màntica damunt la qual Ke-
ermaeker invoca la seva in-
vestigació gairebé científica.
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En lluita

El muntatge ens
permet veure
la base de De
Keersmaeker

Nonell inèditaGirona
La Fontana d’Or
reuneix unes 50
obres, la meitat de
les quals inèdites

Elisabet Escriche
GIRONA

La predilecció que tenia el
pintor barceloní Isidre No-
nell per la relació de la figura
amb l’espai és l’eix de la nova
exposició que acull Caixa Gi-
rona a la Fontana d’Or. No-

nell figuresiespaisésforma-
da per cinquanta obres,
entre pintures i dibuixos, la
meitat d’inèdites, proce-
dents d’una trentena de
col·leccionistes particulars.

“Amb aquesta obra des-
coneguda, la mostra pretén
complementar les altres ex-
posicions que s’han fet de
l’artista, com la de Saragos-
sa i la del MNAC de l’any
2000, explicant d’una ma-
nera entenedora la seva
trajectòria”, diu la comissà-

ria Glòria Escala. Per
aquest darrer motiu, l’expo-
sició ha estat dividida en
tres àmbits cronològics. El
primer, que va del 1890 al
1900, abasta l’etapa de for-
mació, quan l’autor busca-
va consolidar-se com a ar-
tista. Ho fa influït per la pin-
tura francesa, per artistes
com Casas i Rusiñol, i per
un gran interès per temes
populars. La coneguda
Arenys de Mar, la inèdita
Interior de botiga o Casta-

nyera, feta durant la seva
estada a París, són només
un tast de les pintures que
engloba aquesta etapa.

Les gitanes
Al segon àmbit, de 1901-
1906, el pintor ja ha acon-
seguit definir el seu estil i
crear, entre altres obres, la
famosa sèrie de les gitanes,
on prescindirà de l’espai
descriptiu que l’havia ca-
racteritzat durant la seva
primera dècada creativa.

“És un tema molt arriscat
perquè les pinta amb acti-
tuds abatudes, marginals i
tonalitats molt fosques,
cosa que va resultar molt
provocadora”, explica Es-
cala. De fet, el pintor, que
va morir amb només 38
anys, va rebre una forta
oposició tant del públic
com dels crítics.

A l’últim àmbit, 1907-
1911, Nonell deixa una
mica de banda les gitanes
i les substitueix per un
nou patró femení, més
sensual i amb una gamma
de colors més alegre que
torna a retrobar-se en un
espai més contextualitza-
dor. La mostra es pot
veure fins al 15 de juliol. ■

DISSENY
Retrospectiva a
Londres de 30 anys
d’obra de Mariscal
El dissenyador Xavier Mariscal
(València, 1950) ha reunit
2.000 objectes i imatges per a
una exposició retrospectiva
dels seus últims 30 anys al De-
sign Museum de Londres. La
mostra, que s’inaugura l’1 de
juliol i que es podrà visitar fins
a l’1 de novembre, suposa el
seu reconeixement al Regne
Unit, que arriba molt més tard
que a França, on el 1987, abans
de l’èxit de Mariscal amb el
Cobi olímpic, ja se li va fer una
exposició al Pompidou.

ARQUITECTURA
Andorra busca
l’efecte Gehry amb
el Museu de la Pau
El Museu de la Pau d’Andorra
busca l’efecte Gehry, igual com
ha passat a Bilbao. El nou go-
vern andorrà haurà de decidir
si tira endavant el projecte, que
té un cost de trenta milions
llargs d’euros i es va començar
a gestar fa quatre anys. L’edifici
previst per l’arquitecte és de
set plantes, cinc per sobre del
sòl i dues de subterrànies, i s’ha
de fer en un solar de 1.700 me-
tres quadrats a la sortida de la
Massana en direcció a Ordino.

ART
Satisfacció a la Fira
Loop de videoart,
que premia Gary Hill
Loop va tancar ahir les portes
en un ambient de satisfacció i
amb la concessió del premi de
la fira a l’obra Commentary,
de Gary Hill, presentada per la
galeria barcelonina Polígrafa.
D’altra banda, el Museu d’Art
Contemporani de Los Angeles
acollirà en el futur una mostra
amb els millors 60 títols de vi-
deoart presentats aquests
darrers set anys a Loop, se-
gons ha anunciat el comissari
d’aquesta edició, Paul Young.
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JuditPujadótancauncicle literariamblanovel·la ‘Les
edats perdudes’, sobre l’adolescència i la maduresa

Ignasi Aragay
BARCELONA

Després d’iniciar-se amb
treballs d’història –l’estu-
di dels refugis antiaeris
barcelonins durant la
Guerra Civil– i d’assagis-
me humorístic –Planeta
ESO–, Judit Pujadó (Bar-
celona, 1968) es va passar
a la novel·la amb un cicle
de tres títols sobre la re-
cerca de la identitat que
ara es clou amb Les edats
perdudes, una obra que se
situa “entre la tendresa i
el realisme pur”, segons
l’editora Eugènia Broggi,
que ha incorporat l’autora
al segell d’Empúries.

La recerca de la pròpia
identitat a partir del diàleg

amb l’entorn social, i l’as-
sumpció del pas del temps,
són els dos eixos a partir
dels quals es desenvolupa
aquest nou llibre de Puja-
dó, en què veiem la vida de
Nora en dues etapes mar-
cadament diferents. Una
és la seva adolescència,
quan perd els pares i es veu
empesa a passar a viure
amb una àvia que pràctica-
ment no coneix i a canviar
de barri, de l’Eixample bur-
gès a la perifèria obrera.
L’altra és la mateixa Nora,
ja adulta, instal·lada en un
poblet de l’Empordà i deci-
dida a canviar novament
de vida: és el pas cap a la
maduresa.

El llibre, per tant, té dos
temps, el que transcorre a

principis dels anys vuitan-
ta i que s’acaba amb el fa-
llit cop d’Estat de Tejero, i
el que passa en l’actuali-
tat. Entre l’un i l’altre,
també hi ha el joc reflexiu
que separa la vida urbana
de la rural.

Generació urbanita
Pujadó, ella mateixa sorgi-
da de la perifèria barceloni-
na, creu que la seva gene-
ració urbanita “està una
mica òrfena d’identitat, de
sentiment de pertinença”
i diu que potser per això li
ha interessat situar l’indi-
vidu dins una comunitat,
és a dir, “parlar més de
l’ésser col·lectiu que del
personatge solitari”. En
aquest procés reflexiu, ha

trobat un bon recolzament
en el pensament del filòsof
Zygmunt Bauman i la seva
societat líquida: “No és que
la seva obra m’hagi portat
cap aquí, sinó que m’ha
ajudat a entendre el que
estava escrivint”, precisa.

Crítica amb la manera
com s’han arranjat els bar-
ris de Barcelona en les úl-
times dècades, diu que
“han patit una cirurgia
destructiva” que contra-
posa a l’ideal consistent a
“millorar conservant”,
perquè quan es destrossa
un barri desapareixen
molts referents de vida,
moltes històries perso-
nals. Històries com les de
la Nora o la seva àvia, mar-
cada pel franquisme. ■

Judit Pujadó narra la vida de Nora en dues etapes de canvis vitals ■ JOSEP LOSADA


