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Bonham Carter
és Enid Blyton
en un telefilm
CINE 3 Helena Bonham Carter 
interpreta Enid Blyton en el te-
lefilm que la BBC està rodant so-
bre la vida de l’escriptora anglesa 
i que emetrà a finals d’any. L’ac-
triu ha comentat que feia temps 
que no llegia un «guió tan ben es-
crit i amb un personatge tan com-
plex i fascinant» i que espera «fer 
justícia» a l’autora de sèries tan 
populars com Els cinc, Santa Clara 
i Torres de Malory. Matthew Macfa-
dyen i Denis Lawson completen 
el repartiment.

L’òpera europea 
celebra un dia de 
portes obertes
MÚSICA 3 Uns 50 teatres d’òpe-
ra europeus, gairebé la meitat 
dels quals a França, van celebrar 
ahir una jornada de portes ober-
tes per intentar atraure més pú-
blic i desterrar la idea que són sa-
les distants i elitistes . Per a això es 
van programar exposicions, visi-
tes, tallers i altres activitats diri-
gides a mostrar com s’organitza 
la representació d’una òpera. Es 
tracta de la tercera edició de la ini-
ciativa, les dues anteriors van re-
bre 75.000 i 90.000 visitants. 

Un al·lucinant 
procés creatiu

rònicac

Miquel Barceló i Joseph Nadj exhibeixen a ‘Paso 
doble’ la màgia del naixement d’una obra d’art 

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

U
n artista immers en un ex-
tenuant procés de creació. 
Miquel Barceló modela el 
fang en companyia del co-

reògraf Joseph Nadj, mestre del llen-
guatge gestual. Una tova paret blan-
ca espera la seva agressiva interven-
ció. Al terra de l’escenari del Lliure, 
un fangar d’argila espera els prota-
gonistes de Paso doble. I plana en el si-
lenci de la sala una pregunta: ¿podrà 
ser percebuda com a teatre la confec-
ció d’una obra inspirada en el mural 
ceràmic creat pel geni de Felanitx a 
la capella de Sant Pere de la catedral 
de Palma?
 La resposta no triga a arribar. Els 
artistes, amagats al darrere del mur, 
donen uns cops suaus a la paret, en 
la qual emergeixen unes bombo-
lles. Són els prolegòmens d’una ac-
ció presidida pel superb terrissaire 
mallorquí. Barceló i Nadj surten a es-
cena amb els seus solemnes vestits. 
Pur surrealisme, perquè el fang els 
acabarà deixant molt aviat a punt 

per anar a la tintoreria. El que passa 
després té difícil explicació si no es 
passa pel sedàs de l’emoció que pro-
dueix el ritual del naixement d’una 
obra d’art. Màgia, energia, improvi-
sació a un ritme de thriller frenètic i 
inquietant.
 Miquel Barceló salta i s’enfila per 
la paret per dibuixar figures amb les 
mans i crear relleus amb puntades 
de peu i cops de puny. Torna al terra 
d’argila per furgar, juntament amb 
Nadj, amb aixades i malls, la super-
fície. En salten boles de fang i en sor-
geixen figures verticals que acaben 
estampant-les contra el mural. El 
procés de destruir per crear es fa pa-
tent quan Barceló, amb un bat grui-
xut, carrega contra aquelles protu-
beràncies.
 A mesura que augmenta la ten-
sió, els atònits espectadors es pre-
gunten què més pot passar. I el que 
passa encara sorprèn més. Uns fres-
cos càntirs acaben enfundats al cap 
dels artistes, on són modelats per 
compondre màscares del bestiari de 
la fauna africana.

33 Miquel Barceló, divendres a la nit, al Lliure al final de Paso doble.

 El moment més angoixant de la 
composició arriba quan Miquel Bar-
celó diposita diversos recipients so-
bre el cap de Nadj fins a convertir-lo 
en un minotaure que acaba estam-
pat contra el mur. Una música in-
quietant recrea l’atmosfera del mo-
ment. El somni del coreògraf d’estar 

dins un quadro de Barceló es com-
pleix i el pintor ho remata ruixant-
lo de pintura juntament amb la res-
ta de l’obra.
 Al final tots dos desapareixen 
dins el quadro entre sons de succió. 
Una interminable ovació va premiar 
l’al·lucinant espectacle. H

JOSEP GARCIA


