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� Els artistes plàstics en
diuen escultures trobades.
L’obra d’art pot estar dins
d’un bloc de pedra que cal
esculpir per descobrir-la o,
també, pot circular anòni-
mament pel carrer sense
que ningú ho percebi. Cal
la mirada del creador per
donar rang d’art a allò que
fins llavors era deixalla. El
coreògraf novaiorquès
John Jasperse també in-
vestiga amb els elements
que troba al costat dels
contenidors. Dels de
Brooklyn i, des de fa cosa
d’un mes, dels de barri de
Gràcia, a l’entorn de La
Caldera. El resultat del la-
boratori (que més que un
resultat valora el procés
d’aprenentatge) es pot
veure dins del cartell del
Grec, des de dijous fins
avui a La Caldera.

Una pila de penjadors
desmanegats és una sug-
geridora pantalla que divi-
deix l’escena. Els vells te-
xans entortolligats poden
ser un barret amb què la
ballarina cercarà un nou
punt d’equilibri del seu
cos. Un puf és so i coixí en
el qual ofegar les mirades
d’uns ballarins que han
après a ser peça mecànica
d’una dansa i enfonsen la
seva força dramàtica. I, per
fi, unes cadires, simbolit-
zen la incomoditat quan un
veí s’obsessiona en col-
leccionar-les totes i asseu-
re-s’hi per amortitzar des
del primer segon la troba-
lla. Aquests són alguns
dels elements amb què
Jasperse presenta, asèpti-
cament, una denúncia in-
equívoca al consumisme:
cal un major respecte pels
objectes que es mereixen
una relació més amable.
Els intèrprets (seleccio-

nats a cop de vídeo) em-
barbussen els braços dels
uns amb els dels altres, es

mouen cadencialment fins
a un contacte físic fred i in-
apel·lable: no hi ha lluen-

tor en la mirada. No hi ha
felicitat, ni tant sols pati-
ment, en els rostres. Són la

bella imatge del consu-
mista que tot ho desitja i
que mai disfruta res. Mi-
llor inexpressió, impossi-
ble.

Música escombraria
Les escombres són les va-
retes que descobreixen art
en la brutícia; la batuta que
discrimina sons fins a es-
devenir música viable per
a ballar. La música de Zee-
na Parkins absorbeix el
crepitar de les ampolles de
plàstic quan s’oprimeixen
amb les notes (més o me-
nys nítides) de la seva arpa
elèctrica. La prolongació
de la nota implica l’exten-
sió d’una extremitat: l’úni-
ca relació estable en
aquesta peça de reciclatge.
Una relació, per fi, sincera.

Coreografies de reciclatge
El jove director novaiorquès John Jasperse aporta neutralitat a la dansa emocional de vuit ballarins en la coreografia que

parteix de donar un valor nou a les deixalles. La música també recull sons menystinguts i els converteix en poesia
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Una mostra del taller que John Jasperse ha fet amb vuit ballarins a La Caldera, aquest estiu. / ROS RIBAS

� Orlando furioso! explica que totes
les coses que s’abandonen o es perden,
no desapareixen sinó que, per art de
màgia, es desplacen a la cara fosca de
la lluna. El vídeo de Franc Aleu desco-
breix molta ferralla i un bosc d’ampo-
lles. En una d’elles hi ha la raó perduda
d’Orlando. També l’òpera interpretada
per quatre instruments de corda i un
tambor mecànic fusiona les disciplines
i investiga la tecnologia fins al límit. La
mezzosoprano Claudia Schneider és
Angèlica i alhora la narradora. El lli-
bret del compositor Michael Gross al-
terna les sonoritats d’àries amb el pop
quan Schneider creua el pati de buta-

ques amb un patinet elèctric guarnida
d’astronauta. És l’últim cop d’efecte
d’un muntatge que es va veure dime-
cres i dijous a l’Auditori. La tardor pas-
sada, Schneider creuava l’escenari im-
pulsant el patinet amb el peu. La can-
tant no té el suport de la batuta del di-
rector. La música, programada, l’ex-
ecuten amb exactitud els prototipus
instrumentals. Més arriscat és quadrar
la imatge d’Antoni Comas al rostre gi-
rat d’Orlando amb la seva veu que sona
i que lliga amb la partitura ideada per
un feix de compressors i cordes tensa-
des. Com la rentadora del Cabo San
Roque, però en enginyer industrial.

Allò que s’arracona, a la lluna

� En el quadern de notes
de 1918-19 que, amb el
temps i les oportunes revi-
sions, es convertiria en El
quadern gris, un jove Jo-
sep Pla ja declarava la seva
admiració per Santiago
Rusiñol, l’artista que,
igual que l’escriptor ma-
dur, faria de l’autobiogra-
fia una recreació literària.
Aquest interès per la imat-
ge deliberadament cons-
truïda i per la popularitat
del personatge anirà de-
cantant-se cap a la reivin-

dicació d’un model intel-
lectual oposat a l’exaspe-
rant «estretor gòtica» del
noucentisme i culminarà
amb la publicació de la
coneguda biografia.
D’aquest procés tracta
l’exposició temporal Pla,
biògraf de Rusiñol, de la
Fundació Pla, coincidint
amb l’Any Rusiñol, que es
va cloure el mes passat a
Sitges, comissariada per la
coordinadora de l’esdeve-
niment, Margarida Casa-
cuberta.

El 1926, amb motiu del

multitudinari homenatge
que la intel·lectualitat ca-
talana brinda a Rusiñol,
l’escriptor de Palafrugell
el consagra com «el pare
de tota la gent que avui es-
criu en català». Adherint-
se a un reconeixement que
suposava la liquidació de-
finitiva del noucentisme,
s’inscriu en la reivindica-
ció de Rusiñol com a mo-
del alternatiu de l’«intel-
lectual orgànic» impulsat
pel ja defenestrat Eugeni
d’Ors. La victòria del bàn-
dol franquista en la Guerra

Civil transformarà aquella
identificació respectuosa i
íntima dels anys de la Re-
pública en pura manipula-
ció al Calendario sin fe-
chas que publica a Destino
el 1940, en què el record
de Rusiñol li servirà per
justificar la seva pròpia
trajectòria personal, que
l’ha portat a col·laborar
amb els vencedors, però la
voluntat d’aproximació al
règim derivarà en desen-
gany quan Pla s’adona
dels efectes de la política
anticatalanista de la dicta-

dura. Tornarà a ser Rusi-
ñol qui li proporcionarà el
model per fer-ne públic,
ara, el seu allunyament; el
1943 publica una biografia
de l’artista que és un intent
de rehabilitació d’una èpo-
ca abolida. Rusiñol y su
tiempo inaugura la dedica-
ció de Pla a un peculiar gè-
nere memorialístic en què
la biografia dels altres, in-
cloent-hi Manolo Hugué,
Joaquim Mir i tota la sèrie
dels homenots, llisca astu-
tament cap a l’autobiogra-
fia.

La imatge de Pla a través de Rusiñol, a Palafrugell
EVA VÀZQUEZ / Palafrugell

Woody Allen
comença avui el
rodatge d’un film
a Barcelona
� Barcelona. El cineasta
novaiorquès Woody
Allen comença avui a
Barcelona el rodatge de
la seva nova pel·lícula,
encara sense títol, que
es desenvoluparà du-
rant set setmanes entre
la capital catalana, As-
túries i Nova York. De
la trama d’aquest Woo-
dy Allen Summer Pro-
ject 2007 gairebé no se
n’han revelat detalls, i
el cineasta només ha
explicat com pretén
presentar la ciutat: «Tal
com la veig amb els
meus ulls, de la mateixa
manera que vaig fer
amb Manhattan, i fer
d’ella una carta d’amor
de mi a Barcelona i de
Barcelona a la resta del
món.» Fa gairebé un
mes que Allen està ins-
tal·lat a Catalunya per-
filant les localitzacions
del film. En el reparti-
ment, als ja anunciats
Javier Bardem, Scarlett
Johansson, Penélope
Cruz, Patricia Clarkson
i Rebecca Hall i els ca-
talans Lloll Bertran,
Abel Folk i Joel Joan,
s’hi afegeixen Kevin
Dunn, Lluís Homar i
Mireia Ros. / EUROPA

PRESS

Xirriquiteula és
l’única companyia
catalana al cartell
d’Avinyó
� Barcelona. La compa-
nyia de teatre familiar
Xirriquiteula Teatre és
l’única de tot l’Estat es-
panyol que intervindrà
en el Festival d’Avinyó.
L’espectacle seleccio-
nat és Papirus, un mun-
tatge sense paraules
que ja han representat
en molts països i que
mostra amb lucidesa i
sensibilitat la història
de dos personatges a
través del paper. El Fes-
tival d’Avinyó va co-
mençar divendres i s’hi
presenten més de 860
espectacles. Papirus es
representarà dins del
Festival Théâtr’en-
fants, a la Maison du
Théâtre pour Enfants,
des de dimarts fins al 25
d’aquest mes. L’any
passat, la intervenció de
l’artista mallorquí Mi-
quel Barceló en l’es-
pectacle Paso doble,
amb el coreògraf Josef
Nadj, va ser una de les
peces estrella de la 60a
edició. / EL PUNT




